
  
  

  رياض الصاحلنيرياض الصاحلني
  
  تأليفتأليف

 اإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي اإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي  
  هـ هـ   ٦٧٦٦٧٦  ––  ٦٣١٦٣١
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  املؤلف مقـــدمة 
  

احلمد هللا الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة ألويل القلوب واألبصار، وتبصرة لذوى األلبـاب واالعتبـار،   
هدهم يف هذه الدار، وشغلهم مبراقبته وإدامه اإلفكار، ومالزمة االتعاظ واالدكار، ووفقهم للدأب الذى أيقظ من خلقه من اصطفاه فز

    . يف طاعته، والتأهب لدار القرار، واحلذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، واحملافظة على ذلك مع تغاير األحوال واألطوار
    

    . أمحده أبلغ محد وأزكاه وأمشله وأمناه
  

ال إله إال اهللا الرب الكرمي، الرؤف الرحيم، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، وحبيبة وخليله، اهلادى إىل صـراط مسـتقيم،    وأشهد أن
    . صلوات اهللا وسالمه عليه، وعلى سائر النبني، وآل كل، وسائر الصاحلني  . والداعى إىل دين قومي

  
  : الـذاريات  [   } واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق ومـا أريـد أن يطعمـون   وما خلقت اجلن  {   : فقد قال اهللا تعاىل  : أما بعد

٥٦،٧٥ [    ا دار نفـادم خلقوا للعبادة، فحق عليهم االعتناء مبا خلقوا له واإلعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإوهذا تصريح بأ
فلهذا كان األيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل النـار    . موطن دوامال حمل إخالد، ومركب عبور ال مرتل حبور، ومشروع انفصام ال 

إمنا مثل احلياة الدنيا كماٍء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حىت إذا  {   : قال اهللا تعاىل  . فيها هم الزهاد
تاها أمرنا ليالً أو اراً فجعلناها حصيداً كأن مل تغن بـاألمس كـذلك   أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها أ

    : يف هذا املعىن كثرية ولقد أحسن القائل  ] ٢٤  : يونس  [   } نفصل اآليات لقوم يتفكرون
  

  طلقوا الدنيا وخافوا الفتنـا   **   إن هللا عبادا فُطـــنا
  طنـــاأا ليست حلي و   **   نظروا فيها فلما علموا
  صاحل األعمال فيها سفنـا  **    جعلوها لُجة واختـذوا

  
فإذا كان حاهلا ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على املكلف أن يذهب بنفسه مذهب األخيار، ويسلك مسـلك أوىل  

التـأدب مبـا     : وأشد ما يسلكه من املسالكأصوب طريق له يف ذلك،   . النهى واألبصار، ويتأهب ملا أشرت إليه، ويهتم مبا نبهت عليه
وقد صح عن رسول اهللا صـلى    ] ٢ : املائدة  [   } وتعاونوا على الرب والتقوى  {  : صح عن نبيناً سيد األولني واآلخرين، وقد قال اهللا تعاىل

من دل على خري فله مثل أجور من تبعه ال يـنقص   "  : وأنه قال  " واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه "   : اهللا عليه وسلم أنه قال
    .  " فواهللا ألن يهدى اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم "   : وأنه قال لعلى رضي اهللا عنه  " ذلك من أجورهم شيئاً

  
، وحمصالً آلدابه الباطنة والظـاهرة،  فرأيت أن أمجع خمتصراً من األحاديث الصحيحة، مشتمالً على ما يكون طريقاً لصاحبه إىل اآلخرة

من أحاديث الزهد، ورياضات النفوس، وـذيب األخـالق، وطهـارات      : جامعاً للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكني
    . القلوب وعالجها، وصيانة اجلوارح وإزالة اعوجاجها، وغري ذلك من مقاصد العارفني
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صحيحاً من الواضحات، مضافاً إىل الكتب الصحيحة املشهورات، وأصدر األبـواب مـن القـرآن     وألتزم فيه أن ال أذكر إال حديثاً
متفق عليـه،    : وإذا قلت يف آخر حديث  . العزيز بآيات كرميات، وأوشح ما حيتاج إىل ضبط أو شرح معىن خفى بنفائس من التنبيهات

    . رواه البخاري ومسلم  : فمعناه
  

وأنا سائل أخاً انتفع بشئ   . أن يكون سائقاً للمعتىن به إىل اخلريات، حاجزاً له عن أنواع القبائح واملهلكات وأرجو إن مت هذا الكتاب
منه أن يدعو يل، ولوالدى، ومشاخيى، وسائر أحبابنا، واملسلمني أمجعني، وعلى اهللا الكرمي اعتمادى، وإليه تفويضى واستنادى، وحسىب 

    . قوة إال باهللا العزيز احلكيم اهللا ونعم الوكيل، وال حول وال
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  باب اِإلخالصِ وإحضار النية
  يف مجيع األعمال واألقوال واألحوال البارزة واخلفية

صالةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلك وما أُمروا إِالَّ ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا ال{ :  قَالَ اللَّه تعاىل 
ةمالْقَي يند {  .  

  . }لَن ينالَ اللَّه لُحومها وال دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم { :   وقَالَ تعاىل

 . } للَّه قُلْ إِنْ تخفُوا ما في صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه ا{ :   وقَالَ تعاىل

١-  ن قُـرب اللَّه ن عبدى بن رياح بزد الْعبنِ عل بفَين نطَّابِ ببنِ الْخ مرأيب حفْصٍ ع نِنيمؤأَمريِ الْم نوع ط
 العدوي يشبن غالبٍ القُر ين لُؤبِ بن كَعب يدنِ عنِ رزاح بولَ: رضي اهللا عنه ، قال . برس تاهللا  مسع

إنما اَألعمالُ بالنيات ، وإِنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ، فمن كانت هجرته إِلَى اهللا «  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 
رجها فهكحني أَةها ، أَو امرصيبا يينه لدترت هجكاَن ومن ، هوله إىل اهللا ورسفهجرت هولسر وراجإىل ما ه هت

 هه »إليتعلى صح فَقني. متثدإِماما املُح ـن  : رواهغرية بن الْمب راهيمن إِباعيل بمإِس بن دمحاهللا م دبو عأَب
 يفعالْج هبدزبر يسلمٍ القُشاجِ بن مجن الْحب لمسنِى ميو احلُسأَبو ،ارِيخالْب اهللا    ري ـيضر وريـابسيالن

  .عنهما يف صحيحيهِما اللَّذَينِ مها أَصح الْكُتبِ الْمصنفَة 

يغزو « :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أُم الْمؤمنِني أُم عبد اللَّه عائشةَ رضي اهللا عنها قالت -٢
قُلْت يا رسولَ اللَّه ، كَيـف  : قَالَت . »كَعبةَ فَإِذَا كَانوا ببيداَء من اَألرضِ يخسف بأَولهِم وآخرِهم جيش الْ

، ثُم يبعثُون يخسف بِأَولهِم وآخرِهم «: يخسف بأَولهِم وآخرِهم وفيهِم أَسواقُهم ومن لَيس منهم ،؟ قَالَ 
 هِماتلَى نِيع«  هلَيع فَقتم : ارِيخهذا لَفْظُ الْب.  

ال هجرةَ بعد الْفَتحِ، ولكن جِهـاد  « :وعن عائشة رضي اهللا عنها قَالَت قالَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٣
فرِتنتإِذَا اسةٌ ، ونِيواورففان م«  هلَيع فَقتم.  

 اهنعمالمٍ : وإِس ارد تارا صهكَّةَ َألنم نةَ مرجال ه.  
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م كُنا مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعن أيب عبد اللَّه جابِرِ بنِ عبد اللَّه اَألنصارِي رضي اهللا عنهما قَالَ -٤
» إِنَّ بِالْمدينة لَرِجاالً ما سرتم مِسرياً ، والَ قَطَعتم وادياً إِالَّ كانوا معكُم حبسهم الْمـرض « :يف غَزاة فَقَالَ 

 ةي روايفرِ«: ويف اَألج ركُوكُمإِالَّ ش«  ملسم واهر.  

 ارِيخالب ا ورواه يضسٍ رأَن نقَالَع هنع لَّم فَقَـالَ : للَّهوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن عم وكبت ةوغَز نا منعجر: 
»ذْرالْع مهسبا ، حنعم مهياً إِالَّ وادالَ وباً وعا شلَكْنا سم ينةا باملداً خلْفَنامإِنَّ أَقْو«.  

٥- عم زِيدأيب ي نعونَ،وابِيحص هدجو وهأَبو وهو ،همننسِ رضي اهللا عنِ اَألخب زِيدن يكَـانَ أيب  : قَال نِ ب
بِه هتا فَأَتيهذْتفَأَخ فَجِئْت جِدسلٍ يف الْمجر دنا عهعضا فَوبِه قدتصي انِريند جرأَخ زِيدـ : فَقَالَ . ا ي م اللَّها و

لَك ما نويت يا يزِيد ، ولَك ما أَخذْت « :إِياك أَردت ، فَخاصمته إِلَى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ
 نعا مي«  رواه البخاري .  

ف بنِ زهرةَ بنِ كالبِ بنِ مـرةَ بـنِ   وعن أيب إِسحاق سعد بنِ أيب وقَّاصٍ مالك بن أُهيبِ بنِ عبد منا -٦
ع ي اللَّهة ، رضنبِالْج لَهم هودششرة الْمالْع أَحد ،هنع ي اللَّهرض رِيهالز يالْقُرش بِ بنِ لُؤىم قالكعهن:  »

يا رسول اللَّـه  : الْوداعِ من وجعٍ اشتد بِي فَقُلْت جاَءنِي رسولُ اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يعودنِي عام حجة 
 ال ،: قَـالَ  ؟إِني قَد بلغَ بِي من الْوجعِ ما ترى ، وأَنا ذُو مالٍ والَ يرثُنِي إِالَّ ابنةٌ لي ، أَفأَتصدق بثُلُثَى مالي

 لَ اهللا ؟: قُلْتارسوطُر يف ال،: فقالَ  فالش قـال  الثُّلُثُ يا رسول اللَّه؟قُلْت :    ريالثُّلـثُ والثُّلُـثُ كـث  أَو
 كَبِري    تغفَقةً تبق ننفت لَن كإِناس ، وتكفَّفُونَ النعالَةً ي من أَنْ تذرهم ريرثتك أغنِياَء خو ذرإِنْ ت كا إِني بِه

ى ما تتا حهلَيع تاهللا إِالَّ أُجر هقَالوج أَتكرعلُ يف امابِي؟: فَقلْت :جحأَص دعب لَّفولَ اهللا أُخسا رقَـال  ي :
ينتفع بك إِنك لن تخلَّف فتعمل عمالً تبتغي بِه وجه اهللا إالَّ ازددت بِه درجةً ورِفعةً ولعلَّك أَنْ تخلَّف حتى 

للَّهم أَمضِ ِألصحايب هجرتهم، والَ تردهم علَى أَعقَابِهم، لَكن الْبائس سعد بـن  ا. أَقَوام ويضر بك آخرونَ
  .متفق عليه  »أَن مات مبكَّةَ » يرثى لَه رسولُ اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم« خـولَةَ 

٧- رٍ رضي اهللا عنِ صخمن بحالر دبرة عريأيب ه نعقال و هـلَّم : نوس هلَيلّى اُهللا عولُ اهللا صسإِنَّ « :قالَ ر
 كُمأَعمالو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني نلَكو ، رِكُموال إِىل صكْم ، وسامإِىل أَج ظُرنرواه مسلم  »اهللا ال ي.  
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سئلَ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : قالَ عنه وعن أيب موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ اَألشعرِي رضي اهللا -٨
فَقَالَ رسول اهللا صـلّى اُهللا   عنِ الرجلِ يقاتلُ شجاعةً ، ويقاتلُ حميةً ويقاتلُ رِياًء ، أَي ذلك يف سبِيلِ اللَّه؟

   متفَق عليه  »علْيا فهو يف سبِيلِ اللَّه من قاتلَ لتكُون كلمةُ اللَّه هي الْ« : علَيه وسلَّم 

إِذَا الْتقَـى  «: قال وعن أيب بكْرة نفيعِ بنِ الْحارِث الثَّقفي رضي اهللا عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم -٩
: قَـال  يا رسول اللَّه ، هذَا الْقَاتلُ فما بالُ الْمقْتولِ ؟: قُلْت  »الْمسلمان بسيفيهِما فالْقاتلُ واملقْتولُ يف النارِ

»بِهاحلِ صلَى قَترِيصاً عكَانَ ح هعليه  »إِن متفق.  

صالَةُ الرجلِ يف مجاعـة  « :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه قال -١٠
وَء ، ثُـم  د علَى صالَته يف سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجةً ، وذلك أَنَّ أَحدهم إِذا توضأَ فَأَحسن الْوضتزي

لَه عفةً إِالَّ رطوخطُ خي الَةُ ، لَمإِالَّ الص هزهنالَةَ ، ال يإِالَّ الص رِيدجِد ال يسى الْمأَت   ـهنطَّ عحرجةٌ ، وبِها د
 ـهاليت حتبِس يالةُ هالص تا كَانم الَةكانَ يف الص جِدسفَإِذَا دخل الْم ، جِدسخلَ الْمدى يطيئَةٌ حتا خبِه ، 

اللَّهم ارحمه ، اللَّهم اغْفر لَه ،  :والْمالئكَةُ يصلُّونَ علَى أَحدكُم ما دام يف مجلسه الَّذي صلَّى فيه ، يقُولُونَ 
 يهثْ فدحي ا لَمم ، يهف ذؤي مالَم ، هلَيع بت ملمٍ  »اللَّهسذَا لَفْظُ معليه ،وه متفق .  ـهلَيلّى اُهللا عص لُهقَوو

  .أَي يخرِجه وينهِضه :  هو بِفتحِ الْياِء والْهاِء وبالزاي »ينهزه « :وسلَّم 

ـ  -١١ لَيلّى اُهللا عرسول اهللا ص ني اهللا عنهما، عضطَِّلب رالْم دبنِ عاسِ بنِ عبب اللَّه دباسِ عبأيب الْع نعو ه
فمـن  : ات والسيئات ثُم بين ذلك إِنَّ اهللا كتب الْحسن« :، فيما يروى عن ربه ، تبارك وتعالَى قَالَ  وسلَّم 

ها كَتبها اللَّه عشر هم بِحسنة فَلم يعملْها كتبها اللَّه عنده تبارك وتعالَى عنده حسنةً كاملةً وإِنْ هم ا فَعملَ
كثرية افعإِلَى أَض فعض ةائمعبإِلَى س اتنسلَةً ،  حةً كامنسح هدنع ا اللَّههبا كَتلْهمعي فَلَم ئَةبِسي مإِنْ هو ،

  .متفق عليه  »وإِنْ هم بِها فعملها كَتبها اللَّه سيئَةً واحدةً

سمعت رسول اهللا صلّى : عنهما قالوعن أيب عبد الرحمن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ، رضي اهللا  -١٢
انطَلَق ثَالَثَةُ نفر ممن كَانَ قَبلَكُم حتى آواهم الْمبِيت إِلَى غَارٍ فَدخلُوه، فانحـدرت  « :اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ

ينجِيكُم من الصخرة إِالَّ أَنْ تدعوا اهللا تعاىل بصـاحل   إِنه ال: صخرةٌ من الْجبلِ فَسدت علَيهِم الْغار، فَقَالُوا 
 الكُممأَع.  
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 منهقال رجلٌ م : ال ماالً فنأَى يب طَلَبالً وما أَهلهقب الَ أَغبِق توكُن ، كَبِريان انخيش واني أَبكَانَ ل ماللَّه
هملَيع أُرِح ماً فَلموجرِ يأَنْ الشا وت أَنْ أُوقظَهمنِ ، فَكَرِهميائا نمهتدجا فَووقَهما غبمت لَهلبا فَحامى نتا ح

 االً، فَلَبِثْتم الً أَوا أَهملَهقَب ى     أَغْبِقدلَى يع حالْقَدةُ      ويـبالصو ـرالْفَج قرى بتما حيقَاظَهتاس رظتأَن
اللَّهم إِنْ كُنت فَعلْت ذَلك ابتغاَء وجهِك فَفَرج عنا ما . فَاستيقظَا فَشربا غَبوقَهما     يتضاغَونَ عند قَدمى 

 هنم وجرونَ الْخطيعتسئاً ال ييش تجفَرة ، فانرخالص هذه نم يهف نحن.  

كُنت أُحبها كَأَشـد مـا   « : ويف رواية » اللَّهم إِنه كَانت لي ابنةُ عم كانت أَحب الناسِ إِلَي  :قال اآلخر 
نِنيالس نةٌ منا سبِه تى أَلَمتى حنم تعنتا فَامفْسهلَى نا عهتداِء ، فَأَرسالُ النجالر حبياَءتهِا  فَجتطَينِى فَأَع

فَلَمـا  « : ويف رواية » عشرين ومائَةَ دينارٍ علَى أَنْ تخلِّى بينِى وبين نفِْسها ففَعلَت ، حتى إِذَا قَدرت علَيها 
 ا ، قَالتهليرِج نيب تدقَع : ، قِّهإِالَّ بِح مالْخات فُضقِ اهللا وال تـاسِ إِيلَّ   اتالن ـبأَح ىها وهنع فْترصفان

   ـنحـا نـا منع جفافْر هِكجاَء وغتاب كذَل لتفَع تإِنْ كُن ما ، اللَّههطَيتالَّذي أَع بالذَّه تركْتو   ، يـهف
 وجرونَ الْخيعطتسال ي مهأَن رةُ غَيرخالص تجا فانفَرهنم.  

اللَّهم إِني استأْجرت أُجراَء وأَعطَيتهم أَجرهم غَير رجلٍ واحد ترك الَّذي لَّه وذهب فثمـرت  : وقَالَ الثَّالثُ 
 رِي ، فَقُلْتأَج إِلَي أجره حىت كثرت منه األموال فجائىن بعد حني فقال يا عبد اهللا أَد :ا تكُلُّ م  ى مـنر

 رِكيق فقال: أَجقالرم ونالْغقَرِ والْباِإلبِلِ و نم : يب ، فَقُلْت زيتهسال ت اللَّه دبيا ع : ذَهبك، فَأَخ زيهتالَ أَس
اَء وتغاب كذَل لْتفَع تإِنْ كُن مئاً ، اللَّهيه شنم كرتي فَلَم تاقَهفاس كُلَّه     ، يـهف ـنحـا نـا منع جفافْر هِكج

  .متفق عليه »فَانفَرجت الصخرةُ فخرجوا يمشونَ 
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 باب التوبة -٢

فإن كانت املعصية بني العبد وبني اللَّه تعاىل ال تتعلق حبق آدمي فلها . التوبة واجبة من كل ذنب: قال العلماء
عصية، والثاين أن يندم علَى فعلها، والثالث أن يعزم أن ال يعـود إليهـا   أحدها أن يقلع عن امل: ثالثة شروط

هذه الثالثة وأن : وإن كانت املعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. أبدا؛ فإن فقد أحد الثالثة مل تصح توبته
طلـب   فأن كانت ماال أو حنوه رده إليه، وإن كان حد قذف وحنوه مكنه منـه أو . يربأ من حق صاحبها

وجيب أن يتوب من مجيع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته . عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها
وقد تظاهرت دالئل الكتاب والسنة وإمجاع األمة علَـى  . عند أهل احلق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقي

  .وجوب التوبة

  . } أيها املؤمنون لعلكم تفلحونوتوبوا إِلَى اللَّه مجيعا { :  قال اللَّه تعاىل

  . }  استغفروا ربكم مث توبوا إليه{ :  وقال تعاىل

 . }  يا أيها الذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبة نصوحا{ :  وقال تعاىل

ـ «  :مسعت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـولُ  : وعن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه قال  -١٣ ه إِنـي  واللَّ
  .رواه البخاري  »َألستغفر اهللا ، وأَتوب إِليه ، يف اليومِ ، أَكثر من سبعني مرةً 

يا أَيها الناس «  :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن اَألغَر بن يسار املُزنِي رضي اهللا عنه قال  -١٤
واس وا إِىل اللَّهوبة ترمِ مائة مويف الي فإِين أَتوب وهفررواه مسلم  »تغ.  

: وعن أيب حمزةَ أَنس بن مالك اَألنصارِي خادمِ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، رضي اهللا عنه قال  -١٥
ه من أَحدكُم سقطَ علَى بعريِه وقد أَضلَّه يف أَرضٍ للَّه أَفْرح بتوبة عبد :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

عليه  فَالة متفق.  

للَّه أَشد فرحاً بِتوبة عبده حني يتوب إِلْيه من أَحدكُم كان علَى راحلَته بِأَرضٍ فـالة ،  «  :ويف رواية ملُسلمٍ 
وشر هها طعاموعلَي هنم فلتتفان  ، ـهلتاحر نم ا ، وقد أَيِسلِّهيف ظ عطَجرةً فاضجى شا ، فأَتهنم فأَيِس هاب
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اللَّهم أَنت عبدي وأَنـا  : فَبينما هو كَذَلك إِذْ هو بِها قَائمة عنده ، فَأَخذ بِخطامها ثُم قَالَ من شدة الفَرحِ 
ش نطَأَ مأَخ ،كالفرح رب ةد« .  

«  :وعن أيب موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ اَألشعرِي ، رضي اهللا عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -١٦
يـلِ حتـى تطْلُـع    إِن اهللا تعاىل يبسطُ يده بِاللَّيلِ ليتوب مسيُء النهارِ ويبسطُ يده بالنهارِ ليتوب مِسيُء اللَّ

  .رواه مسلم  »الشمس من مغرِبِها 

من تاب قَبلَ أَنْ تطلُـع  «  :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اهللا عنه قال  -١٧
  .رواه مسلم  »الشمس من مغرِبِها تاب اهللا علَيه 

لرحمن عبد اللَّه بن عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  وعن أيب عبد ا -١٨
  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال »إِنَّ اهللا عز وجلَّ يقْبلُ توبة العبد مالَم يغرغرِ« :قال

: عسالٍ رضي اهللا عنه أَسأَلُه عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ فقال  أَتيت صفْوانَ بنِ :وعن زِر بنِ حبيشٍ قَال  -١٩
 ؟ فقُلْت ا زِري اَء بِكا جلْمِ ، فقَال: ماُء الْعتغاب : ، طلُبا يلْمِ رِضاء مببِ الْعطَالها لنِحتأَج عضكَةَ تإِنَّ الْمالئ

 رِ: فَقلْتيف صد كح ه قدإِن  بِـيحاب النأَص نءاً مرام تلِ ، وكُنوالْبو طائالْغ دعنِ بفَّيلَى الْخع حي الْمس
 أَلُكلَّم ، فَجئْت أَسوس هلَيلّى اُهللا عئاً ؟ قال : صشي كيف ذَل يذْكر هتعلْ مسرنـا إذا كُنـا   : هكانَ يأْم منع

. أَن ال ننزع خفافَنا ثالثة أَيامٍ ولَياليهن إِالَّ من جنابة ، لكن من غائط وبولٍ ونومٍ     أو مسافرين     سفراً 
 ئاً ؟ قال : فقُلْتيذكُر يف الْهوى شي عتهل مسنا : هلَّم يف سفرٍ ، فبيوس هلَيلّى اُهللا عع رسول اهللا صا مكُن نعم

 اهإِذ ناد دهنع حنن له جهوري ترايب بصوأَع :  ـنلَّم حنْوا موس هلَيلّى اُهللا عرسولُ اهللا ص ابهفأَج ، دحميا م
ويحك اغْضض من صوتك فإِنك عند النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وقد نهِيت عن : فقُلْت له  »هاؤم« :صوته 

الْمرُء يحب الْقَوم ولَما يلْحق بِهِم؟ قال النبِي صلّى اُهللا علَيه : قَالَ اَألعرابِي : ه ال أَغضض واللَّ: هذا ، فقال 
فما زالَ يحدثُنا حتى ذكر باباً من الْمغرب مسـريةُ عرضـه أو    »الْمرُء مع من أَحب يوم الْقيامة « :وسلَّم 
اماًيِسري الرع نيعبس أَو نيعبأَر هضيف عر باك.  اةوالر فْيانُ أَحدم خلق  .قَالَ ستعاىل يو اللَّه امِ خلقَهبل الشق

 هنم سمالش طلُعى تحت غلقوبة ال يلتمفْتوحاً ل ضمذي وغريه وقال  »السموات واَألررحـديث  : رواه الت
  .حسن صحيح 
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 :وعن أيب سعيد سعد بنِ مالك بنِ سنان الْخدرِي رضي اهللا عنه أَن نبِي اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -٢٠
كان فيمن كَانَ قَبلكُم رجلٌ قتل تسعةً وتسعني نفْساً ، فسأَل عن أَعلَم أَهلِ اَألرضِ فدلَّ على راهـبٍ ،  « 

 اه؟ فقال : فقال فَأَت ةبتو نم فْساً ، فَهلْ لَهن نيسعةً وتسعل تقَت هائةً مثَّ سألَ عن أعلم : إِنم لَ بِهفكم ال فقتلَه
نعم ومن حيولُ بينـه  : إنه قَتل مائةَ نفسٍ فهلْ لَه من توبة ؟ فقالَ: أهلِ األرضِ ، فدلَّ على رجلٍ عاملٍ فقال

نإِ  وبي جـعروال ت ، مهعاهللا م دبونَ اهللا تعاىل فاعدباساً يعا أُن َّضِ كذا وكذا ، فإِنإِلَى أَر قطَلبة ؟ انىل التو
    ـةمحالئكَـةُ الرم فيـه صمتفاخت تالْمو اهأَت ف الطَّريقصى إِذا نوٍء ، فانطَلَق حتس ضا أَرهفإِن كضأَر

إِنه : جاَء تائباً مقْبال بِقلْبِه إِىل اللَّه تعاىل ، وقالَت مالئكَةُ الْعذابِ : فقالت مالئكةُ الرحمةَ . الكةُ الْعذابِ وم
فقال قيسوا ما بين اَألرضـني     ملْ يعملْ خيراً قطُّ ، فأَتاهم ملك يف صورة آدمي فجعلوه بينهم أَي حكماً 

  محـةالئكَةُ الرم تهضفَقب ادضِ اليت أَرىن إِلَى اَألروه أَددجوا فوفقاس ،و لَهىن فهتهما كَان أَدفإِلَى أَي«   متفـق
  .عليه

صحيح ويف رِواية يف ال »فكَان إِلَى الْقرية الصاحلَة أَقْرب بِشبرٍ ، فجعل من أَهلها «  :ويف رواية يف الصحيح 
قيسوا ما بينهما ، فَوجدوه إِلَى هذه : فأَوحى اللَّه تعالَى إِلَى هذه أَن تباعدى، وإِىل هذه أَن تقربِي وقَال «  :

 لَه فَررٍ فَغببِش بأَقَر«  .  ا «  :ويف روايةوهحن رِهدفنأَى بِص« .  

٢١- بنِ كَع اللَّه دعب نقـال    وع ،ـيمع ـنيح نِيهب ناهللا عنه م يبٍ رضكع دوكانَ قائ ، الكبِ بنِ م: 
سمعت كعب بن مالك رضي اهللا عنه يحدثُ بِحديِثه حني ختَلَّف عن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يف 

 وكتب غزوة . برس: قَال كع نع ملْ أَختلَّف وكبت ةواها إِالَّ يف غزغَز ةولَّم ، يف غَزوس هلَيلّى اُهللا عولِ اهللا ص
 ـلّى اُهللا عرسولُ اهللا ص جرما خإِن ، هخلَّف عنأَحد ت باتعي رٍ ، ولَمدب وةيف غَز ختلَّفْت ي قدر أَنغَي ،  ـهلَي

ريدونَ عريونَ يمللَّم واملُسوس    ـرِ ميعـادلَى غيع مهودن عم وبينهاهللا تعالَى بي معى جش حتقُري .  لَقَـدو
نَّ لـي بِهـا   شهدت مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ليلَةَ العقبة حني تواثَقْنا علَى اِإلسالمِ ، وما أُحب أَ

رٍ ، وإِن كَانتدب دشهـلّى اُهللا    مرسـول اهللا ص نع ختلَّفْت نيا وكان من خربي حنهاسِ ميف الن أَذْكَر ربد
لْغزوة ، واللَّه ما علَيه وسلَّم ، يف غَزوة تبوك أَني لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى وال أَيسر مني حني تخلَّفْت عنه يف تلْك ا

راحلتينِ قطُّ حتى جمعتهما يف تلك الْغزوة ، ولَم يكُن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يريـد  جمعت قبلها 
يد ، غَزوةً إِالَّ ورى بغيرِها حتى كَانت تلك الْغزوةُ ، فغزاها رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف حـر شـد  

واستقْبلَ عدداً كَثرياً ، فجلَّى للْمسلمني أَمرهم ليتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهم فَـأَخبرهم  . سفراً بعيداً ومفَازاً واستقْبلَ
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» الـديوان   يريد بذلك« بوجهِهِم الَّذي يريد ، والْمسلمون مع رسول اهللا كثري والَ يجمعهم كتاب حافظٌ 
 با   : قال كَعوغَـز ، ن اللَّـهم ىحو زِلْ فيهني الَمم فى بِهخيس أَنَّ ذلك إِالَّ ظَن بيغتأَنْ ي ريدلٌ يجفقلَّ ر

أَصعر ، فتجهز رسـول  رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم تلك الغزوةَ حني طَابت الثِّمار والظِّاللُ ، فَأَنا إِلَيها 
قُـولُ  اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم والْمسلمون معه ، وطفقْت أَغدو لكى أَتجهز معه فأَرجع وملْ أَقْض شيئاً ، وأَ

، فأَصبح رسـول اهللا   أَنا قَادر علَى ذلك إِذا أَردت، فلم يزلْ يتمادى يب حتى استمر بالناسِ الْجِد: يف نفْسى
م أَقْـض  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم غَادياً والْمسلمونَ معه ، ولَم أَقْضِ من جهازي شيئاً ، ثُم غَدوت فَرجعت ولَ

حتأَنْ أَر تممفَه ، وزط الْغفَاروا وترعى أَستى بِي حمادتلْ ييز ئاً ، فَلَميش ثُم ، ين فَعلْتتاليفَي ، مركَهل فأَد
أَني ال لَم يقَدر ذلك يل ، فَطفقت إِذَا خرجت يف الناسِ بعد خروجِ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يحزننِي 

فاقِ ، أَوه يف النلَيوصاً عمغالً مجةً ، إِالَّ روي أُسى لأَر     فَاِء ، ولَـمـعـن الضتعالَى م اللَّه ذَرع نمالً مجر
ما فَعلَ كعـب  : يذكُرين رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حتى بلَغ تبوك ، فقالَ وهو جالس يف القومِ بتبوك 

 الكم نة  بنِي سلمن بلٌ مج؟ فقالَ ر :سبه يا رسول اهللا حطْفييف ع ظرالنو ، اهدرب ه .  ـناذُ بعم فَقال لَه
بِئس ما قُلْت ، واللَّه يا رسول اهللا ما علمنا علَيه إِالَّ خيراً ، فَسكَت رسول اهللا صـلّى  . جبلٍ رضي اللَّه عنه 

بيِضاً يزولُ به السراب ، فقالَ رسولُ اهللا صـلّى اُهللا علَيـه   فبينا هو علَى ذلك رأَى رجالً م. اُهللا علَيه وسلَّم
فَإِذا هو أَبو خيثَمةَ اَألنصاري وهو الَّذي تصدق بصاع التمر حني ملَزه املنافقون قَالَ  كُن أَبا خيثمةَ ، :وسلَّم 
 بلّ: كَعلَغين أَنَّ رسول اهللا صفَلَّما ب   ثِّـي ، فطفقـتين برضح وكبت قَافال من هجتو لَّم قَدوس هلَيى اُهللا ع

: بِم أَخرج من سخطه غَداً وأَستعني علَى ذلك بِكُلِّ ذي رأْي من أَهلي ، فَلَما قيـلَ  : أَتذكَّر الكذب وأَقُولُ
م قد أَظلَّ قادماً زاح عني الْباطلُ حتى عرفت أَني مل أَنج منه بِشيٍء أَبـداً  إِنَّ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّ

ـ   سأَ بالْمـدفَرٍ بس نم لَّم قَادماً ، وكان إِذا قدموس هلَيلّى اُهللا عرسول اهللا ص حبقَةُ ، وأَصدص تعمجد فَأَج
 نِ ثُميتكْعفيه ر كعوكـانوا   فر ، لفُون لَـهحيه وون إِليتذرخلَّفُونَ يعالْم اَءها فعل ذَلك جاس ، فلملس للنج

حتى جئْـت ، فلمـا   . بضعاً ومثَانني رجال فقبل منهم عالنيتهم واستغفَر هلُم ووكلَ سرائرهم إِىل اهللا تعاىل 
ما خلَّفَك ؟  :فجئت أَمشي حىت جلَست بين يديه ، فقالَ لي  تعالَ، :مثَّ قَالَ  سلَمت تبسم تبسم الْمغضب
يا رسولَ اهللا إِني واللَّه لَو جلست عند غيرك من أَهلِ الدنيا لَرأَيـت  : قَالَ قُلْت  أَلَم تكُن قد ابتعت ظَهرك،

خس ج منرأَخحـديث   أَين س مـوالْي كثْتدلَئن ح تلمع اللَّه لقدي ولَكنال ، ودج طيتأُع ذْرٍ ، لقدطه بع
كَذبٍ ترضى به عني لَيوشكَن اللَّه يسخطك علي ، وإنْ حدثْتك حديث صدقٍ جتد علَي فيه إِني َألرجو فيه 

ه ما كان لي من عذْرٍ ، واللَّه ما كُنت قَطُّ أَقْوى وال أَيسر مني حني تخلفْت عنك عقْبى اهللا عز وجلَّ ، واللَّ
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وسـار   »أَما هذَا فقَد صدق ، فَقُم حتى يقْضي اللَّه فيك «  :فقالَ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قَالَ 
لمة فاتنِي سب نالٌ مي رِجوين ، فقالُوا ليف أن ال   : بع ـزتجع ل هذَا ، لقَـدباً قبذَن بتأَذن اكنملا عم واللَّه

بكذن كيكَانَ كاف لَّفُون فقَدخالْم إِلَيه ذَرتا اعلَّم مبوس هلَيلّى اُهللا عت إِلَى رسول اهللا صكُون اعتذَرت غفارتاس 
فواهللا ما زالُوا يؤنبوننِي حتى أَردت أَنْ أَرجِـع إِىل رسـول اهللا   : قَالَ . ُهللا علَيه وسلَّم لَك رسول اهللا صلّى ا

نعم لقيه معـك  : هلْ لَقي هذا معي من أَحد ؟ قَالُوا : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فأَكْذب نفسي ، ثُم قُلت هلُم 
الن قَاال مجر قَال قُلْت ، يلَ لكا قثْلُ ما موقيل لَهم ، ا قُلْتا ؟ قالُوا : ثْلَ ممن هبِيـع    : مالر ـنـرارةُ بم

 رِيمالْع  يفاقةَ الْون أُميالل ابةٌ : ؟ قَالَ  ، وهوا أُسيهِمراً فهِدا بدش ن قديحالنِ صلَيجي رقَالَ . فَذكَروا ل :
  .مضيت حني ذَكَروهما لي فَ

فاجتنبنا الناس : وَى رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عن كَالمنا أَيها الثالثَةُ من بني من تخلَّف عنه ، قالَ   
اليت أَعرِف ، فَلَبثْنـا علَـى ذَلـك     تغيروا لَنا حتى تنكَّرت لي يف نفسي اَألرض ، فَما هي باَألرضِ: أَو قَالَ

نت فأَما صاحباي فَاستكَانا وقَعدا يف بيوما يبكيان وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَومِ وأَجلَدهم ، فَكُ. مخِْسني ليلَةً 
يف اَألس أَطُوفو ،نيملسالْم عالة مالص دج فَأَشهرأَخ هلَيلّى اُهللا عي رسول اهللا صوآت ، نِي أَحدكَلِّمال ياقِ وو

هل حرك شفتيه برد السالمِ أَم الَ ؟ ثُـم  : وسلَّم فأُسلِّم علَيه ، وهو يف جملِسه بعد الصالة ، فَأَقُولُ يف نفِسي 
إِذَا أَقبلت على صالتي نظر إِلَي ، وإِذَا الْتفَت نحوه أَعرض عني ، حىت إِذا أُصلِّي قريباً منه وأُسارِقُه النظَر ، فَ

   ـي وأَحـبمن عا ابوهةَ وادائط أيب قَتح ت جداررسوى تتت حيمش لمنيسالْم ةفْون جم لَيع طَال ذلك
هلَيع تفَسلَّم ، إِلَي اسفَقُلْت لَه  الن ، المالس لَيع دا رم فَواللَّه :  ين أُحـبلَمعلْ تباللَّه ه دكشة أَنا قتاديا أَب

اهللا ورسـولُه  : اهللا ورسولَه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ؟ فَسكَت، فَعدت فَناشدته فَسكَت ، فَعدت فَناشدته فَقَالَ 
 لَمأَع .ارالْجد رتوسى تتح تلَّيوتو ، اينيع تفَفَاض  

   طيبإِذَا ن وقِ املدينةشي يف سا أَما أَننيقُولُ  فبي باملدينة هامِ يبيعبالطَّع مقَد نمام ملِ الشأَه نبط من :  ـنم
اسالن ؟ فَطَفق الكنِ مبِ بلَى كعلُّ عدـانَ ،    يغَس ـكلم اباً منإِىل كت فَعاَءين فَدى جتيشريون له إِلَى ح

أَما بعد فَإِنه قَد بلَغنا أَن صاحبك قد جفاك ، وملْ جيعلْك اللَّه بدارِ هوان وال : فَقَرأْته فَإِذَا فيه . وكُنت كَاتباً 
بِنا ن فَالْحق ، ةيعضامهني قرأْتك ، فَقلْت حاسا : وهتجرور فَسنا التبِه تميمالِء فَتضاً من الْبأَي هذهو.  
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  لَّم يوس هلَيلّى اُهللا عإِذَا رسولِ رسول اهللا ص ىحالْو ثلْبتاسو ِسنيمن الْخون معبأَر تضى إِذَا متينِي ، حأْت
ال : أُطَلِّقُها ، أَم ماذا أَفعلُ ؟ قَالَ: نَّ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يأَمرك أَنْ تعتزِلَ امرأَتك ، فقُلْتإِ: فَقَالَ

 كثْلِ ذلبِم يباحسلَ إِىل صأَرا ، وهنا فال تقربزِلْهلْ اعتي . بأَترالم فَ: فَقُلْت لكي بِأَهالْحق   مهـدنكُـونِي ع
لَّم فقالتوس هلَيلّى اُهللا عةَ رسول اهللا صينِ أُماللِ برأَةُ هاَءت اميف هذَا اَألمر ، فَج اللُّه يقْضى يتح يـا  :  لَه

ال، ولَكن ال يقْربنك  :قال رسول اهللا إِنَّ هاللَ بن أُميةَ شيخ ضائع ليس لَه خادم ، فهلْ تكْره أَنْ أَخدمه ؟ 
.  فَقَالَت :ا كَانَ إِلَى يم رِهأَم نذُ كَانَ مني مكبالَ ياللَّه ما زويٍء ، وإِلَى ش ركةح نم ا بِهاللَّه مو هإِن  ـهمو

ه وسلَّم يف امرأَتك ، فقَد أَذن المرأَة هاللِ لَو استأَذنت رسول اهللا صلّى اُهللا علَي: فَقَال لي بعض أَهلي. هذَا 
؟ فقُلْتهمدخةَ أَنْ تينِ أُمقُولُ رسـولُ  : باذا يريين مدا يلَّم ، وموس هلَيلّى اُهللا عا رسول اهللا صيهنُ فأْذتال أَس

يهف هتأْذَنتلَّم إِذَا اسوس هلَيلّى اُهللا علَـةً  اهللا صونَ لَيلَ لَنا مخْسر ليالٍ ، فَكَمبِذلك عش فلَبِثْت ابلٌ شجا رأَنا و
  .من حني نهي عن كَالمنا 

ال اليت ذكَـر  ثُم صلَّيت صالَةَ الْفَجرِ صباح مخْسني لَيلَةً علَى ظهرِ بيت من بيوتنا ، فَبينا أَنا جالس علَى الْح 
لَّه تعالَى منا ، قَد ضاقَت علَي نفِْسى وضاقَت علي اَألرض مبا رحبت، سمعت صوت صارِخٍ أويف علَـى  ال

 هتولَى صقُولُ بأَعلْعٍ يفَآذَ: س جاَء فَرج قَد هأَن فْترعاجِداً ، وس ترفخر ،رشأَب كالم نب با كَعنَ رسول ي
 ي ـاسالن برِ فذهالة الْفجلَّى صني صا حنلَيلَّ عجو زاهللا ع ةباس بِتولَّم النوس هلَيلّى اُهللا عوننا ،  اهللا صـرشب

ى علَـى الْجبـلِ ،   فذهب قبلَ صاحبي مبشرونَ ، وركض رجلٌ إِيلَّ فرساً وسعى ساعٍ من أَسلَم قبلي وأَوفَ
وفَكَس يبثَو لَه تعزنِي نرشبي هتصو تعاَءنِي الَّذي مسا جسِ ، فلمالْفَر نم عرأَس تووكَان الص  ـاها إِيمهت

انطَلَقت أَتأَمم رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه ببشارته واللَّه ما أَملك غَيرهما يومئذ ، واستعرت ثَوبينِ فَلَبستهما و
لتهنِك توبةُ اهللا علَيك، حتى دخلْت الْمسجِد : وسلَّم يتلَقَّانِي الناس فَوجاً فَوجاً يهنئُونين بِالتوبة ويقُولُون لي 

جالس حولَه الناس ، فَقَام طلْحةُ بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه يهروِل حتى فَإِذَا رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
: قَالَ كَعـب  . صافَحنِي وهنأَنِي ، واللَّه ما قَام رجلٌ من الْمهاجِرِين غَيره ، فَكَان كَعب ال ينساها لطَلحة 

أَبشر بِخيرِ يومٍ مـر   وهو يبرق وجهه من السرور: اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالفَلَما سلَّمت علَى رسول 
، كأُم كتذْ ولَدم ، كلَيع  د اهللا ؟ قَالَ : فقُلْتنع نأَم م ول اللَّهسا ري كدنع نـز   :أمد اهللا عنع نلْ مالَ ب

ف وكانَ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا سر استنار وجهه حتى كَأنَّ وجهه قطْعةُ قَمر، وكُنا نعرِ ، وجلَّ
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قُلت هييد نيب تا جلَسفلَم ،هنم كقَةً إِ: ذلايل صدن مم علخي أَنْ أَنتبوت نإِنَّ م ا رسول اللَّهوإِلَـى  ي لَى اللَّه
 هولسر.  

فَقُلْت إِني أُمِسك سهمي  أَمِسك علَيك بعض مالك فَهو خير لَك ، :فَقَالَ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
دق ، وإِنْ من تـوبيت أَن ال أُحـدثَ إِالَّ   يا رسولَ اهللا إِن اهللا تعاىلَ إِنما أَنجانِي بالص: وقُلْت . الَّذي بِخيبر 

 ذَلـك تنذُ ذَكَرديث مق الْحالَى يف صدعت اللَّه الْهني أَباملسلم نأحداً م تمفوا هللا ما عل ، يتققاً ما بدص 
عت الَنِي اللَّها أَبمم نسلَّم أَحوس هلَيلّى اُهللا عولِ اهللا صلرِس    ـكـذُ قُلْـت ذَلنةً مذْبت كدعما تم اللَّهالَى ، و

ا بيماىل فعت فظين اللَّهحو أَنْ يجي َألرإِنذَا ، وي همولَّم إِلَى يوس هلَيلّى اُهللا عص ولِ اللَّهسي ، قَالَ لرلَ : قزفَأَن
{  :حتى بلَغَ  }ى النبِي والْمهاجِرِين واَألنصارِ الَّذين اتبعوه يف ساعة الْعسرة لَقَد تاب اللَّه علَ { :اللَّه تعالَى 

 لَـيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ الَّذين لَى الثَّالَثةعلَّم ووس هلَيلّى اُهللا عص يمحر ُءوفر ه بِهِمـا  إِنبِم ضاَألر هِم
حر تادقني {  :حىت بلغ  }بالص عوا مكُونو قُوا اللَّه١١٩،  ١١٧: التوبة [   }ات . [  

   بق  :قالَ كعـدص نفِسي ميف ن ظمالم أَعِإلسل دانِي اللَّهإِذْ ه دعقَطُّ ب ةمنِع نم لَيع اللَّه معا أَنم ي واللَّه
ُهللا علَيه وسلَّم أَن الَّ أَكُونَ كَذَبته ، فأهلك كَما هلَك الَّذين كَذَبوا إِن اهللا تعالَى قَالَ للَّذين رسولَ اللَّه صلّى ا

لـيهِم  سيحلفون بِاللَّه لَكُـم إِذَا انقَلَبـتم إِ  { :كَذَبوا حني أَنزلَ الْوحي شر ما قَالَ ألحد ، فَقَالَ اللَّه تعالَى 
يحلفُونَ لَكُم لترضوا . لتعرِضوا عنهم فأَعرِضوا عنهم إِنهم رِجس ومأواهم جهنم جزاًء بِما كَانوا يكْسبون 

  ] . ٩٦،  ٩٥التوبة [   }عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِن اهللا الَ يرضى عنِ الْقَوم الفاسقنيَ  

   بقال كَع: وس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر مهنقَبِلَ م ينالَّذ ئَكر أُولأَم نا الثَّالَثَةُ عها أَيلِّفْنا خكن  ـنيلَّم ح
لَّم أموس هلَيلّى اُهللا عص سولُ اللَّهأَ رجوِأر ، ملَه فَرغتاسو مهفبايع ، لَفوا لَهح  يـهالَى فعت ى اللَّهى قَضتنا حر

  .  }وعلَى الثَّالَثَة الَّذين خلِّفُوا {  :بِذَلك ، قَالَ اللُّه تعالَى 

نما عنرأَم ها وإرجاؤانإِي لَيفهخت وا همَإِنن الغزو ، ولُّفُنا عخلِّفنا تا خمم الَّذي ذَكَر سوليلَفح   تذَرواع لَه
 هنفَقَبِلَ م هعليه  .إِلي فَقتم.  

أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خرج يف غَزوة تبوك يوم اخلميسِ ، وكَان يحب أَنْ يخرج يوم « ويف رواية   
  .» اخلميس 
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   ايةفَ«  :ويف رِوس نم مقدكَانَ الَ يى وحَاراً يف الض َّرٍ إِال .  نِ ثُـمركْعتي يهفصلَّى ف أَ باملْسجددم بفَإِذَا قَد
 يهلَس فج« .  

عمرانَ بنِ احلُصينِ اخلُزاعي رضي اللَّه عنهما أَنَّ امـرأَةً مـن    وعن أيب نجيد بِضم النون وفَتح الْجيِمِ  -٢٢
يا رسول اهللا أَصبت حداً فأَقمه  :رسولَ اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهي حبلَى من الزنا ، فقَالَت  جهينةَ أَتت

علَ فَأَمر بِها نبِي فَفَ أَحِسن إِليها ، فَإِذَا وضعت فَأْتنِي :علَي ، فَدعا نبِي اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وليها فَقَالَ 
: فَقَالَ لَـه عمـر   . اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَشدت علَيها ثيابها ، ثُم أَمر بِها فرجِمت ، ثُم صلَّى علَيها 

بةً لَو قُِسمت بين سبعني من أَهلِ املدينة لوسعتهم لَقَد تابت تو :تصلِّي علَيها يا رسولَ اللَّه وقَد زنت ، قَالَ 
  .رواه مسلم  »وهلْ وجدت أَفْضلَ من أَنْ جادت بِنفْسها للَّه عز وجل؟،

لَـو أَنَّ  «  :م قَالَ وعنِ ابنِ عباس وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ -٢٣
 »ه علَى من تاب البنِ آدم وادياً من ذَهبِ أَحب أَنْ يكُونَ لَه واديان ، ولَن يمَأل فَاه إِالَّ التراب ، ويتوب اللَّ

 هليع فَقتم.  

٢٤- ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع ي اللَّهضأيب هريرة ر نعلَّم قَالَ  ووس هلَيلّى اُهللا عه   «  :صانحسـب اللَّـه حكضي
ي قْتل ، ثُمفي ذَا يف سبيلِ اللَّهلُ هقَاتة ، ياجلَن الَنخيد را اآلخمهلُ أحدنِ يقْتلَيجالَى إِلَى رعلَـى  وتع اللَّه وبت

 فيستشهد مللِ فَيسالْقَات« ع فَقتم هلَي.  
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 باب الصرب -٣

  . } يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا{ :   قال اللَّه تعاىل

ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفـس والثمـرات، وبشـر    {   :وقال تعاىل 
  . } الصابرين

  . } إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب{ :   وقال تعاىل

  . } وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور {:  وقال تعاىل

  . } استعينوا بالصرب والصالة إن اللَّه مع الصابرين{ :  وقال تعاىل

  . } ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين{ :  وقال تعاىل

 .واآليات يف األمر بالصرب وبيان فضله كثرية معروفة

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عاصم األشعري رضي اللَّه عنه قَالَ وعن أيب مالك الْحارِث بنِ  -٢٥
ـ    « :  ـا بـأل ممت أَو ـآلنمللَّه ت دانَ اهللا واحلَمحبَأل الْميزانَ وسمللَّه ت دمالْحان ، واِإلمي طْرش ورالطُّه ني

ضِ واَألرات وموالس  ـكلَيع أَو ةُ لَكجآنُ حاٌء ، والْقُريض ربالصانٌ ، وهرقَةُ بدوالص ، نور الَةكُـلُّ  . الص
  .رواه مسلم  »الناس يغدو، فَبِائع نفْسه فمعتقُها ، أَو موبِقُها

٢٦-  يضر رِياخلُد اننن سك بالن مب عيدأيب س نعـولَ اهللا  وسأَلُوا رارِ ساألنص ناساً ما أَنَّ نمهنع اللَّه
نفَق كُلَّ شـيٍء  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فأَعطاهم ، ثُم سأَلُوه فَأَعطَاهم ، حتى نفد ما عنده ، فَقَالَ لَهم حني أَ

 هدبِي:  » رٍ فَلَنيخ نم كُنا يم  رـبصتي نمو ، اللَّه نِهغنِ يغتسي نماهللا و فَّهعي ففتعيس نمو ، كُمنع هرخأد
 اللَّه هربصرِ . يبالص نم عسأَوراً ويطَاًء خع دأَح ىطا أُعمو«  هلَيع فَقتم.  
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عجبـاً  «: قَالَ رسولُ اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : سنان رضي اللَّه عنه قَالَ  وعن أيب يحيى صهيبِ بنِ -٢٧
إِنْ أَصابته سراُء شكَر فَكَانَ خيراً لَـه ،  : ألمرِ الْمؤمنِ إِنَّ أَمره كُلَّه لَه خير ، ولَيس ذَلك ِألحد إِالَّ للْمؤمن 

و راً لَهفَكَانَ خي رباُء صرض هتابرواه مسلم  »إِنْ أَص.  

ملَّا ثقُلَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جعلَ يتغشاه الكرب فقَالت فاطمـةُ  : وعن أَنسٍ رضي اهللا عنه قَالَ  -٢٨
يـا أبتـاه   : فلما مات قالَت  »س علَى أبيك كرب بعد اليومِ لي« : واكَرب أبتاه ، فَقَالَ : رضي اهللا عنها 

طمةُ رضـي اهللا  أَجاب رباً دعاه ، يا أبتاه جنةُ الفردوسِ مأواه ، يا أَبتاه إِلَى جبريلَ ننعاه ، فلَما دفن قالت فا
  .رواه البخاري  علَى رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم التراب ؟ أطَابت أنفسكُم أَنْ تحثُوا: عنها 

ـِي اهللا  -٢٩ وعن أيب زيد أُسامة بن زيد حارثَةَ مولَى رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وحبه وابنِ حبه رض
إنَّ ابنِي قَد احتضر فاشهدنا ، فأَرسلَ يقْرِئ السالم : علَيه وسلَّم  أَرسلَت بنت النبِي صلّى اُهللا :عنهما ، قالَ 

فأرسلَت  »إن للَّه ما أَخذَ ، وله ما أعطَى ، وكُلُّ شيٍء عنده بأجلٍ مسمى ، فلتصبِر ولتحتسب « : ويقُول 
ومعه سعد بن عبادةَ، ومعاذُ ابن جبلٍ ، وأُبي بن كَعبٍ ، وزيد بـنِ ثاَبِـت ،   فَقَام . إِليه تقْسم علَيه ليأْتينها

ه ونفْسه تقعقع ورِجالٌ رضي اللَّه عنهم ، فَرفع إِلَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم الصيب ، فأقعده يف حجرِ
هذه رحمةٌ جعلَها اللَّه تعلَى يف قُلُوبِ عباده «  :يا رسولَ اهللا ما هذَا ؟ فقالَ: اضت عيناه ، فقالَ سعد ، فَفَ
«  اَء « : ويف روِايةمحالر هادبع من اللَّه محرا يمإِنو هادبع ناَء مش يف قُلُوبِ من« هلَيع فَقتم .  

  .تتحرك وتضطَرب :  »تقَعقَع « ومعنى 

كَانَ ملك فيِمن كَانَ قبلَكُم، «  :وعن صهيبٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -٣٠
ي قَد كَبِرت فَابعثْ إِلَي غُالَماً أُعلِّمه السحر ، فَبعثَ إِلَيه غُالَمـاً  إِن: وكَانَ لَه ساحر ، فَلَما كَبِر قَالَ للْملك 

لسـاحر مـر   يعلِّمه ، وكَانَ يف طَريقه إِذَا سلَك راهب، فَقَعد إِلَيه وسمع كَالَمه فأَعجبه ، وكَانَ إِذَا أَتى ا
: إِذَا خشيت السـاحر فَقُـلْ   : لَيه ، فَإِذَا أَتى الساحر ضربه ، فَشكَا ذَلك إِلَى الراهبِ فقال بالراهب وقَعد إِ

  .حبسنِي الساحر : حبسنِي أَهلي ، وإِذَا خشيت أَهلَك فَقُلْ

اليوم أعلَم السـاحر أفْضـل أم   : د حبست الناس فقال فَبينما هو علَى ذَلك إذْ أتى علَى دابة عظيمة ق      
اللهم إنْ كان أمر الراهب أحب إلَيك من أَمرِ الساحرِ فاقتلْ هذه الدابة : الراهب أفْضلَ ؟ فأخذَ حجراً فقالَ 
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اسضى النلَها ومماها فقتفر ، اسالن يضى ميحت رهاهب فأخبى الرفأت ، . اهبالر فقال له : ماليو تأَن ينب أى
ـ   يب ـالموكانَ الغ ، لَّ عليفَالَ تد ليتتاب لَى ، فإنتبست كى ، وإِنا أَرم ركأم نبلَغَ م ي ، قدأفْضلُ من رئ

فَسمع جليس للملك كانَ قد عمى، فأتاه داياَ كثرية . واِء األكْمةَ واألبرص ، ويداوي الناس من سائرِ األد
ما ههنا لك أجمع إنْ أنت شفَيتين ، فقال إني ال أشفي أحداً، إِنما يشفي اهللا تعاىل، فإنْ آمنت بِاللَّه : فقال 

ه اللَّه تعالَى ، فأتى املَلك فجلَس إليه كما كانَ جيلس فقالَ تعالَى دعوت اهللا فشفاك ، فآمن باللَّه تعاىل فشفَا
 املَلك رك؟ قال : لَهك بصعلَي رد ي : منرِي ؟، قَالَ : قَالَ. ربغي رب ولك : فلَم ذَهاهللا ، فأَخ كي ورببر

أى بني قد بلَغَ من سحرِك ما تبرئ األكمه : فقال له املَلك  مِ ،يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الغالَمِ فجئَ بِالغالَ
إِني ال أشفي أَحداً ، إنما يشفي اهللا تعالَى، فأخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتـى دلَّ  : واألبرص وتفْعلُ وتفْعلُ فقالَ 

بِ فقيل لَهاهاهبِ ، فجِئ بالرلَى الريف مفْـرقِ   :  ع ـارشع املنضار فوشعا باملنى ، فدفأب ،ينكد عن عارج
 لَ لَهفق يسِ املَلكلجِئ جب ثُم ، شقَّاه ى وقَعحت فشقَّه ،هيف   : رأْس ـارشاملن ـعضى ، فوفأب دينِك عن ارجِع

ثُم ، ى وقَع شقَّاهبه حت فشقَّه ، هأسمفْرِقِ ر  يل لَهالمِ فقفَرٍ : جئ بالغإِلَى ن هفعى ، فدفأب ، دينِك عن ارجِع
اذهبوا بِه إِلَى جبلِ كَذَا وكذَا فاصعدوا بِه اجلبلَ ، فـإذَا بلغتم ذروته فإنْ رجع عن دينِه : من أصحابِه فقال 

اللَّهم اكفنِيهم مبا شئْت ، فرجف بِهم اجلَبلُ فسـقطُوا ،  :  وإِالَّ فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به اجلَبل فقال
 املَلك فقالَ لَه ، كشي إِلَى املَلاَء مي؟ فقالَ : وج ابكلَ أَصحما فَع : من فَرإِلَى ن هاهللا تعالَى ، فدفع كفانيهِم

طُوا بِه البحر ، فإنْ رجع عن دينِه وإالَّ فَاقْذفُوه ، فذَهبوا بِه اذهبوا بِه فامحلُوه يف قُرقُور وتوس: أصحابِه فقال 
ما : فقالَ لَه امللك  .اللَّهم اكفنِيهم مبا شئْت ، فانكَفَأَت بِهِم السفينةُ فغرِقوا ، وجاَء ميشي إِلَى املَلك : فقال 

: قال . فقالَ للملك إنك لست بقَاتلي حتى تفْعلَ ما آمرك بِه . عالَى كفانِيهم اهللا ت: فَعلَ أَصحابك ؟ فقال 
جتْمع الناس يف صعيد واحد ، وتصلُبين علَى جذْعٍ ، ثُم خذ سهماً من كنانتي ، ثُـم ضـعِ   : ما هو ؟ قال 

فجمع النـاس  . الغالَمِ ثُم ارمنِي ، فإنك إذَا فَعلْت ذَلك قَتلْتنِي  بسمِ اللَّه رب: السهمِ يف كَبد القَوسِ ثُم قُل 
 سِ، ثُمالقَو يف كبِد همالس عوض ثُم ، هتانكن ماً منذَ سهأَخ لَى جذْعٍ ، ثُمع هوصلَب ، دواح عيدقَالَ يف ص :

رم المِ ، ثُمالغ بر م اللَّهبِس اتفم هغديف ص هيد عفَوض ، هغديف ص همالس فَوقَع اه . اسـا  : فقَالَ الننآم
 يلُ لَهفَق املَلك ىالَمِ ، فَأُتالغ ببِر : كذرلَ بِك حزاللَّه نو ت حتْذَر قَدت ما كُنأَيأَر .آمن قد  اسالن .  رفـأَم

بأفْو وديها النريانُ وقالَ بِاألخدف رِمأضو تدكك فخالس اه : قيلَ لَه ا أويهف وهفأقْحم دينِه عن عجير لَم نم :
 الَما الغا ، فقال لَهيهف قعت أنْ تسهلَا ، فَتقَاع بِيا صهأَةٌ ومعامر اءتى جلُوا حتففع ، حماقْت :   ـاهيـا أم

  .رواه مسلَم  »إِنك علَي احلَق اصبِرِي فَ
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نوع مـن  : بضم القَافَين  »القُرقور « أعاله ، وهي بكَسر الذَّال املعجمة وضمها و :  »ذروةُ اجلَبلِ «     
 »أُضرِم « رِ الصغريِ و الشقوق يف األرضِ كالنه: »األخدود«األرض البارزةُ و : هنا  »الصعيد « السفُن و 

 و : أي  »وانكفَأَت« أوقد تت « انقلبتقاعس«  نتوجب توقَّفت.  

اتقي اهللا « :مر النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِامرأَة تبكي عند قَبرٍ فَقَال : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -٣١
إِنه النبِي صلّى اُهللا علَيـه  : إِلَيك عني ، فَإِنك لَم تصب مبصيبىت، ولَم تعرفْه ، فَقيلَ لَها : فَقَالَت  »واصبِرِي 

 فَقالت ، ابنيوب هدنجِد عت لَّم ، فلَموس هلَيلّى اُهللا عي صبالن ابب لَّم ، فَأَتترِفْ: وسأَع فقالَ لَم ، ما «  :كإِن
  .متفق عليه »الصبر عند الصدمة األولَى 

  . »تبكي علَى صيب لَها « : ويف رواية ملُسلمٍ     

ما لعبدي  :يقولُ اللَّه تعالَى« : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -٣٢
  .رواه البخاري  »املُؤمنِ عندي جزاٌء إِذَا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا ثُم احتسبه إِالَّ اجلَنة 

٣٣- فَأَخب ، ن الطَّاعونلَّم عوس هلَيلّى اُهللا عرسولَ اللَّه ص أَلَتا سهعنها أن ةَ رضي اللَّهعائش نوع  ـها أَنهر
ـ   بع ـنم سفَلَي ، منِنيؤمةً للْمتعالَى رح اللَّه لَهعاُء ، فَجشي لَى مناللَّه تعاىل ع ثُهعبذَاباً ييف  كَانَ ع قَـعي د

» للَّه لَه إِالَّ كَانَ لَه مثْلُ أَجرِ الشهِيد الطَّاعون فَيمكُثُ يف بلَده صابِراً محتِسباً يعلَم أَنه الَ يصيبه إِالَّ ما كَتب ا
  .رواه البخاري 

إنَّ اللَّه عز وجـلَّ  « : سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٣٤
  .يريد عينيه ، رواه البخاري  »ه منهما الْجنةَ إِذَا ابتلَيت عبدي حببيبتيه فَصبر عوضت :قَالَ 

قالَ لي ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أال أريك امرأَةً من أَهـلِ اجلَنـة ؟    :وعن عطاِء بن أَيب رباحٍ قالَ  -٣٥
إِني أُصرع ، وإِني أَتكَشف : علَيه وسلَّم فقالَت  هذه املْرأَةُ السوداُء أَتت النيب صلّى اُهللا: بلَى ، قَالَ : فَقُلت 

 »إِن شئْت صبرت ولك الْجنةُ، وإِنْ شئْت دعوت اللَّه تعـالَى أَنْ يعافيـك   «  :، فَادع اللَّه تعاىل لي قَالَ 
 فَقالت : فقَالت ، رباللَّه : أَص عفَاد ، فكشي أَتا إِنا لَهعفَد ، فأَنْ ال أَتكش.  هعلي فقمت.  
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كَأَني أَنظُر إِىل رسولِ اللَّه صـلّى اُهللا   :وعن أَيب عبد الرحمنِ عبد اللَّه بنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَال  -٣٦
هالَموس اللَّه بِياِء ، صلواتاً من اَألنبيكيِ نلَّم حيوس هلَيع  م عنالد سحو ميوه همـوفَأَد همقَو هبرهم ، ضليع

  .متفق علَيه  »اللَّهم اغْفر لقَومي فإِنهم ال يعلمونَ « : وجهِه ، يقُولُ 

ما يصيب الْمسلم «: الَ وعن أَيب سعيد وأَيب هريرة رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَ -٣٧
ـ    اكُها إِالَّ كفَّر اللَّـهشكَةُ يوى الشحت ، الَ غمالَ أَذًى ون وزالَ حو مالَ هبٍ وصالَ وبٍ وصن نم  ـنا م

  .متفق عليه  »خطَاياه 

  .الْمرض :  »الْوصب «  و

دخلْت على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو يوعك فَقُلْت يـا  :  وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ -٣٨
ذلـك أَنَّ  : قُلْت  »أَجلْ إِني أُوعك كَما يوعك رجالن منكُم«  :رسولَ اللَّه إِنك توعك وعكاً شديداً قال 

ن مسلمٍ يصيبه أَذًى ، شوكَةٌ فَما فوقَها إالَّ كَفَّر اللَّه ا سيئاته أَجلْ ذَلك كَذَلك ما م« : لَك أَجرين ؟ قال 
  .متفق عليه »، وحطَّت عنه ذُنوبه كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها 

 و » كعى ، وقيل : » الْوثُ احلمغمى : مالْح.  

من يرِد اللَّه بِه خيـراً  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٣٩
 هنم بصرواه البخاري :  »ي.  

  .بفَتحِ الصاد وكَسرِها : » يصب « وضبطُوا 

ال يتمنني أَحدكُم الْمـوت  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٤٠
اللَّهم أَحيين ما كَانت الْحياةُ خرياً لي وتوفَّين إِذَا كَانت الْوفـاَةُ  : لضر أَصابه ، فَإِنْ كَانَ ال بد فاعالً فليقُل 

  .متفق عليه  »خيراً لي 

شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   :لَّه عنه قال وعن أيب عبد اللَّه خبابِ بن اَألرت رضي ال -٤١
قَد كَانَ من قَبلكُم يؤخذُ  :أَال تستنصر لَنا أَال تدعو لَنا ؟ فَقَالَ : وهو متوسد بردةً لَه يف ظلِّ الْكَعبة ، فَقُلْنا 

رضِ يف جعلُ فيها ، مثَّ يؤتى بالْمنشارِ فَيوضع علَى رأْسه فيجعلُ نصفَين ، ويمشـطُ  الرجلُ فيحفَر لَه يف اَأل
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ـ  ر حتذا اَألمه اللَّه منواللَّه ليت ، ينِهد نع ذلك هدصما ي ، هعظْمو همونَ لَحا دم الْحديد شاطى يِسـري  بِأَم
رواه  »َء إِلَى حضرموت ال خياف إِالَّ اهللا والذِّئْب علَى غنمـه ، ولكـنكُم تسـتعجِلُونَ    الراكب من صنعا

  .البخاري 

  . »وهو متوسد بردةً وقَد لقينا من الْمشركني شدةً « : ويف رواية 

حنينٍ آثر رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ناساً يف  ملَّا كَانَ يوم: وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٤٢
 ةمسالْق :   اسـاً مـنوأَعطى ن ، كثْلَ ذلنٍ مصح نةَ بنييطَى عاِإلبِلِ وأَع نحابِسٍ مائةً م نب طَى اَألقْرعفأَع

 ةمسيف الْق ذمئيو مالْعربِ وآثَره أشراف .ـا  : لٌ فَقَالَ رجيهيها ، وما أُريد فلَ فدمةٌ ما عسق هذإنَّ ه واللَّه
اللَّه ، فَقُلْت جهو :   ـههجـر ويفَأخربته بِما قال ، فتغ هلَّم ، فأتيتوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسنَّ ربِرواللَّه ُألخ

 فرى كَانَ كَالصقال . حت ثُم : » ؟ مث قال فَمن ولُهورس لِ اللَّهيعد لُ إِذَا لَمدعي :   موسـى قَـد اللَّه ميرح
 ذَا فَصربه نم بِأَكْثَر يذأُو« يثاً: فَقُلْتدها حدإلَيه بع فعال أَر عليه  .ال جرم متفق.  

لُهوقَو  » فركَالص«  ملةهالْم رِ الصادو بِكسغٌ: هبص وهو  رمأَح.  

إِذَا أَراد اللَّه بعبـده خيـراً   «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنس رضي اللَّه عنه قال  -٤٣
 به يوافى يحت بِهبذَن هعن كأمس رالش هاللَّه بِعبد ادا ، وإِذَا أَرينقُوبةَ يف الدالْع لَ لَهعج يامةالْق ومي« .  

إِنَّ عظَم الْجزاِء مع عظَمِ الْبالِء ، وإِنَّ اللَّه تعاىل إِذَا أَحب قَوماً ابتالهم « : وقَالَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  .ن حديثٌ حس: رواه الترمذي وقَالَ »، فَمن رضي فلَه الرضا ، ومن سخطَ فَلَه السخطُ 

كَانَ ابن أليب طلْحةَ رضي اللَّه عنه يشتكي ، فخرج أبـو طَلْحـة ،    :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٤٤
هو أَسكَن ما كَانَ : ما فَعلَ ابنِي ؟ قَالَت أُم سلَيم وهي أُم الصيب : فَقُبِض الصبِي ، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ قال 

،  ا فرغَ قَالَتا، فَلَمهنم ابأَص ى ، ثُمشعاَء فَتشالْع هإِلَي تبـى  : فَقَرة أَتو طَلْحأَب بحا أَصفَلَم ، يبوا الصوار
 »اللَّهم بارك لَهما «  :، قال نعم : قَالَ  أَعرستم اللَّيلَةَ ؟«  :رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَأَخربه، فَقَالَ

احملْه حتى تأَتي بِه النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وبعثَ معه بِتمـرات ،  : فَولَدت غُالماً فقَالَ لي أَبو طَلْحةَ 
لَيه وسلَّم فَمضغها ، ثُم أَخذَها مـن  نعم ، تمرات فَأَخذَها النبِي صلّى اُهللا ع: قال  »أَمعه شيٌء ؟ « :فقال 

 اللَّه عبد اهكَه ومسنح ثُم يبا يف يف الصلَهعفَج يهعليه ف متفق.  
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 اريخللْب ة : ويف روايةنييع نصارِ : قال اباَألن لٌ منفَقَالَ رج :قَرؤ قد مكلُّه الدسعة أَوت تأَيآنَ ، فَروا الْقُر
  .يعنِي من أَوالد عبد اللَّه الْمولُود 

ال تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بابنِه حتى أَكُونَ : مات ابن ألبِي طَلْحةَ من أُم سلَيمٍ ، فَقَالَت ألهلها : ويف رواية ملسلم 
ع هإِلَي تباَء فَقَرفَج ، ثُهدا أُحأَن فَوقَع ، لَ ذلكقَب عنصت ما كانت سنأَح له عتصنت ثُم ، رِباًء فَأَكَلَ وشش

ها قَالتنم اببِعِ وأَصش قَد هأَن ا أَنْ رأَتا ، فَلَمـل  : بِهأَه موا عارِيتهماً أَعارأَنَّ قَو لَو تايا طلْحةَ ، أَريا أَب
: فغضب ، ثُـم قَـالَ   : قَالَ . فاحتِسب ابنك : ال ، فَقَالَت : اريتهم ، ألَهم أَنْ مينعوها؟ قَالَ بيت فَطَلبوا ع

أخبره مبـا  تركتنِي حتى إِذَا تلطَّخت ثُم أَخربتين بِابين ، فَانطَلَق حتى أَتى رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ف
  .» بارك اللَّه لكُما يف ليلتكُما « : ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  كَانَ

وكَانَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف سفَرٍ وهي معه وكَانَ رسولُ اللَّه صلّى : فحملَت ، قال : قال     
ى الْملَّم إِذَا أَتوس هلَيس  اُهللا عبتفَـاح ، خاضا الْمهبرفَض ، ةيندالْم نا مووقاً فَدنقُها طُرطْرفَرٍ الَ يس نم ةيند

رب أَنـه   يقُولُ أَبو طَلْحةَ إِنك لتعلم يا: قَالَ . علَيها أَبو طلْحةَ ، وانطلَق رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
جبيعسبتاح لَ ، وقَدخإِذَا د عهلَ مخوأَد ، جرلَّم إِذَا خوس هلَيلّى اُهللا عرسولِ اللَّه ص مع جربِما نِي أَنْ أَخ ت
حـني  يا أَبا طلْحةَ ما أَجِد الَّذي كنت أَجِد ، انطَلق ، فانطَلقْنا ، وضرا املَخـاض  : تقولُ أُم سلَيمٍ . ترى 

يا أَنس ال يرضعه أَحد تغدو بِه علَى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : فقالَت لي أُمي . قَدما فَولَدت غُالماً 
  .حديث وذَكَر متام الْ .، فلما أَصبح احتملْته فانطَلقْت بِه إِلَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

لَيس الشديد بالصرعة إِمنَّا «  :وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٥
  .متفق عليه  »الشديد الَّذي ميلك نفسه عند الْغضبِ 

  .ه عند الْعربِ من يصرع الناس كثرياً بِضم الصاد وفتحِ الراِء ، وأصلُ »والصرعةُ «  

كُنت جالساً مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم، ورجـالن   : وعن سلَيمانَ بنِ صرد رضي اللَّه عنه قال  -٤٦
 ههجو رماح ا قَدمهوأَحد انبيست . اجهأود تتفَخلّ. وانـلَّم  فقال رسولُ اللَّه صوس هلَيـي  «  :ى اُهللا عإِن

فقَالُوا  .أَعوذُ بِاللّه من الشيطَان الرجِيمِ ذَهب عنه ما جيد : ألعلَم كَلمةً لَو قَالَها لَذَهب عنه ما جيِد ، لو قَالَ 
 لَّم قَالَ : لَهوس هلَيلّى اُهللا عص بِيذْ بِا«: إِنَّ النجِيمِ تعوطان الرين الشم عليه  .»للِّه متفق.  
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من كظَم غيظاً ، وهو قَـادر  « : وعن معاذ بنِ أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -٤٧
خالئقِ يوم الْقيامة حتى يخيره من الْحورِ الْعنيِ مـا  علَى أَنْ ينفذَه ، دعاه اللَّه سبحانه وتعالَى علَى رؤوسِ الْ

  .حديثٌ حسن : رواه أَبو داود ، والترمذي وقال  »شاَء 

ال تغضب « :  قَالَأوصين ، : وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجالً قَالَ للنبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٤٨
  .رواه البخاري» ال تغضب «  فَردد مراراً قَالَ ، »

ما يزال الْبالُء بِالْمؤمنِ « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٤٩
 هالوم هولَدو فِْسهيف ن ةنالْمؤميئَةٌوطخ هلَيا عملْقَى اللَّه تعاىل وى يتوقال  »ح ذيمررواه الت : حديثٌ حسن

 يحصح.  

قَدم عيينة بن حصنٍ فَنزلَ علَى ابنِ أَخيِه الْحر بـنِ قَـيسٍ ،   : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٥٠
يدنِيهِم عمر رضي اللَّه عنه ، وكَانَ الْقُراُء أَصحاب مجلسِ عمر رضـي اللَّـه عنـه    وكَانَ من النفَرِ الَّذين 

 نِ أَخيِهةُ البنيياناً ، فَقَالَ عبش وا أَوكُهوالً كَان هترشاومنْ ىل : وأْذتريِ فَاسذَا األمه دنع هجو ى لَكأَخ نا ابي
لَيع مرع نَ لَهأذنَ فَأَذفاست ، لَ قَالَ . ها دخفَلَم :  كُـمحال تلَ وزا الْجينطعا تاللَّه مطَّاب ، فَوالْخ نيا اب يه

 رالْح فَقَالَ لَه بِه عوقأَنْ ي مى هاللَّه عنه حت رضي رمع بضل ، فَغدا بالْعينالْ: ف رياىل يا أَمإِنَّ اللَّه تع نِنيمؤم
: سـورة األعـراف  [   }خذ الْعفْو وأْمر بالْعرف وأَعرِض عنِ اجلاهلني { : قَال لنبِيه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

١٩٨  [قَّافاً عتالها ، وكَانَ و نيح رمها عزاللَّه ما جاوو ، اجلاهلني نذَا متعـاىل  وإنَّ ه ابِ اللَّهتد كرواه ن
  .البخارى 

إِنها ستكُونُ بعدى أَثَرةٌ « : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥١
الْحق الَّذي علَيكُم وتسألونَ اللَّه الـذي   تؤدونَ :يا رسولَ اللَّه فَما تأمرنا ؟ قالَ : قَالُوا  وأُمور تنكرونها ،

 عليه  »لكُم ةُ « . متفقواَألثَر«  : حق فيه لَه نِء عمبالشي االنفراد.  

تعملُين يا رسولَ اللَّه أَال تس :وعن أيب حييى أُسيد بنِ حضيرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجالً من اَألنصارِ قال  -٥٢
متفق  »إِنكُم ستلْقَونَ بعدي أَثَرةً فاصبِروا حتى تلقَونِي علَى الْحوضِ «  :كَما استعملت فُالناً وفالناً فَقَالَ 

  .عليه 
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 » ديوأُس«  زةالْهم مبِض.  » ريضوح«  وحةمفْت ةمجعم وضاد ةوممضم لَةمهبِحاٍء م لَمأَع واللَّه ،.  

 وعن أيب إِبراهيم عبد اللَّه بنِ أيب أَويف رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف بعـضِ  -٥٣
يا أَيها الناس ال تتمنوا لقَاَء الْعدو « : أَيامه اليت لَقي فيها الْعدو ، انتظر حتى إِذَا مالَت الشمس قَام فيهم فَقَالَ

 وفيالَلِ السظ تحة تنوا أَنَّ الْجلَماعوا ، وربموهم فاصةَ ، فَإِذَا لقيتيافأَلُوا اللَّه العاسو ،«    بِـيقَـالَ الن ثُم
لْكتابِ ومجرِي السحابِ ، وهازِم اَألحزابِ ، اهزِمهم وانصرنا علَيهِم اللَّهم منزِلَ ا« : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 « . فيقوعليه وباللَّه الت متفق.  

  
 باب الصدق -٤

  . } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه، وكونوا مع الصادقني{ :  قال اللَّه تعاىل 

  . } اتوالصادقني والصادق{ :   وقال تعاىل

  . } فلو صدقوا اللَّه لكان خريا هلم{ :  وقال تعاىل

  :وأما األحاديث

إِنَّ الصدق يهدي إِلَى « : عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : فَاَألولُ  -٥٤
 ةي إِلَى اجلَندهي إِنَّ الْبِرو ي إِلَـى  الْبِردهي بيقاً ، وإِنَّ الْكَذدص اللَّه دنع بكتى يتح قدلَ ليصجإِنَّ الرو ،

  .متفق عليه  »الفجورِ وإِنَّ الفجور يهدي إِلَى النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكتب عند اللَّه كَذَّاباً 

أيب محمد الْحسنِ بنِ علي بنِ أيب طَالبٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَ حفظْت من رسولِ اللَّه  عن: الثَّاين  -٥٥
رواه  »دع ما يرِيبك إِلَى ما ال يريبك ، فَإِنَّ الصدق طُمأنينةٌ، والْكَـذب رِيبـةٌ   « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .حديثٌ صحيح : ل الترمذي وقا

 لُهقَو : » كيرِيب«  ناهعمها ، ومبفتحِ الياء وض وفيه : ه كشا ال تلْ إِىل مدلِّه ، واعيف ح كشما ت كرات.  
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لُ ، قَـالَ  يف حديثه الطَّويلِ يف قصة هرقْ. رضي اللَّه عنه .  عن أيب سفْيانَ صخرِ بنِ حربٍ : الثَّالثُ  -٥٦
اعبدوا اللَّه وحـده ال  « يقول : قُلْت : فَماذَا يأْمركُم يعين النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ أَبو سفْيانَ: هرقْلُ 

متفـق  . » عفَاف ، والصـلَة  تشرِكُوا بِه شيئاً ، واتركُوا ما يقُولُ آباؤكُم ، ويأْمرنا بالصالة والصدقِ ، والْ
  .عليه

٥٧-  ابِعيلَ : الروق ، أيب ثَابِت نيلَ : عوق ، رضي : أيب سعيد ، بدرِي وهو ، فنينِ حلِ بهس ، يدأيب الْول
هادة بِصدقٍ بلَّغـه اللَّـه منـازِلَ    من سأَلَ اللَّه ، تعالَى الش« : اللَّه عنه ، أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال 

 هراشلَى فع اتاء ، وإِنْ مهدرواه مسلم  »الش.  

٥٨-  سعنه قال : اخلام رة رضي اللَّهريأيب ه نلَّم: عوس هلَيلّى اُهللا عقال رسولُ اللَّه ص : »  ـنم بِيغزا ن
وهو يرِيد أَن يبنِي بِهـا  . ال يتبعين رجلٌ ملَك بضع امرأَة: يهِم فَقَالَ لقومه اَألنبِياِء صلوات اللَّه وسالمه علَ

ظرتنو يوه لَفَاتخ ماً أَورى غَنتاش دا ، وال أَحقوفَهيرفَع س وتاً لَمى بيبن نِ بِها ، وال أَحدبا يلَما  وهالدأو .
إِنك مأمورةٌ وأَنـا مـأمور ، اللـهم    : من الْقَرية صالةَ الْعصرِ أَو قَريباً من ذلك ، فَقَال للشمس فَغزا فَدنا 

 م ، فَجاَءتائنالْغ عمفَج ، هعلي اللَّه حى فَتتح بستا علَينا ، فَحهبسـا ،    احهتطْعم ا فَلَـمأكُلهلت ارنِي النعي
فيكُم الْغلولُ ، فليبايعنِي : قبِيلَة رجلٌ ، فلزقت يد رجلٍ بِيده فَقَالَ  إِنَّ فيكُم غُلُوالً، فليبايعنِي من كُلِّ : الفق

ن الـذَّهبِ ،  فيكُم الْغلُولُ ، فَجاءوا برأْسٍ مثْلِ رأْس بقَرة م: قبيلَتك ، فلزقَت يد رجلينِ أو ثالثَة بِيده فقَالَ 
رأَى ضعفَنا وعجزنا فوضعها فَجاَءت النار فَأَكَلَتها ، فلم تحل الْغنائم ألحد قَبلَنا ، ثُم أَحلَّ اللَّه لَنا الغنائم ملَّا 

  .متفق عليه  »فأحلَّها لنا 

 » و: بفتح اخلاِء املعجمة وكسرِ الالمِ  »اخللفات ، فَةلخ عاقَةُ احلاملُ مجي النه.  

٥٩-  سامٍ : السادحكيمِ بنِ حز عنه ، قال . عن أيب خالد اللَّه يلَّم : رضوس هلَيلّى اُهللا عقال رسولُ اللَّه ص
 : »ا مما وكذَبهِما ، وإِن كَتيعرِك هلُما يف بنا بوقا ، فإِن صدقَا وبيتفريارِ ما مل يان باخلعبركـةُ   الْبي قَـتح

  .متفق عليه  »بيعهِما 
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  باب املراقبة -٥

  . } الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف الساجدين{ :  قَالَ اللَّه تعاىل 

  . } وهو معكم أينما كنتم{ :  وقَالَ تعاىل 

  . } إن اللَّه ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء{ :  وقَالَ تعاىل 

  . } إن ربك لباملرصاد{ :  وقَالَ تعاىل 

  . } يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور{ :   وقَالَ تعاىل

 .واآليات يف الباب كثرية معلومة

بينما نحن جلُـوس عنـد   «: عن عمر بنِ اخلطابِ ، رضي اللَّه عنه ، قال: وأَما األحاديثُ ، فاَألولُ  -٦٠
هلَيلّى اُهللا عرسولِ اللَّه ص  بياضِ الثِّيابِ ، شديد ديدلٌ شا رجنلَيمٍ إِذْ طَلع عولَّم ، ذَات ير ،  وسعالش سواد

أَسند ركْبتيه إِلَى ال يرى عليه أَثَر السفَرِ ، وال يعرِفُه منا أَحد ، حتى جلَس إِلَى النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَ
يا حممد أَخبِرنِي عن اإلسالم فقالَ رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : بتيه ، ووضع كفَّيه علَى فخذيه وقال رك

ـ اِإلسالم أَنْ تشهد أَنْ ال إِلَه إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه وتقيم الصـالَةَ ، وتـؤتي الز  : وسلَّم  اةَ ، ك
  .وتصوم رمضانَ ، وحتُج الْبيت إِن استطَعت إِلَيه سبيالً

أَنْ تؤمن بِاللَّـه ومالئكَتـه ،   : قَالَ. فَأَخبِرنِي عن اِإلميان : فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُه ، قَالَ . صدقت : قال 
ؤمرِ ، وتوالْيومِ اآلخ ، هلسور بِهوكُت هروش رِهيرِ خبالْقَد قال : قال .ن صدقْت :  سـاننِي عن اِإلحبِرفأَخ .

ما املسـؤولُ   :قَالَ . فَأَخبِرنِي عن الساعة : قَالَ فإِنْ لَم تكُن تراه فإِنه يراك . أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه  :قال 
ن السم لَما بأَعهنلِ عا : قَالَ  .ائهاراتأَم ننِي عربراةَ الْعالَةَ  قَالَ. فَأَخرى احلُفَاةَ الْعأَنْ تها ، وتةُ رباَألم أَنْ تلد

نيانطاولُون يف الْباِء يتقَالَ  رِعاَء الش ا ، ثُميمل فلبثْت ، طلَقان لُ  :ثُمائدرِي منِ السأَت ، مريا عقلت  :  اللَّـه
  .رواه مسلم» فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكم دينِكُم  :ورسولُه أَعلم قَالَ 
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سيدتها ، ومعناه أَنْ تكْثُر السرارِي حتى تلد األمةُ السريةُ بِنتاً لسيدها ، : أَي  »تلد اَألمةُ ربتها«  :ومعنى 
أَي زمنـاً طـويالً ،    »مليا « وقولُه . الْفُقراُء : » الْعالَةُ «  معنى السيد ، وقيل غري ذَلك و وبنت السيد يف

  .وكانَ ذلك ثَالثاً 

عن أيب ذَر جندبِ بنِ جنادةَ ، وأيب عبد الرحمنِ معاذ بنِ جبل رضي اللَّه عنهما ، عن رسولِ : الثَّاين  -٦١
اتقِ اللَّه حيثُما كُنت وأَتبِعِ السيئَةَ الْحسنةَ تمحها، وخالقِ الناس خبلُـقٍ  « : ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قال اللَّ

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال  »حسنٍ 

نت خلْف النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يومـاً   كُ« : عن ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قال : الثَّالثُ  -٦٢
احفَظ اللَّه تجِده تجاهـك ، إِذَا سـأَلْت    احفَظ اللَّه يحفَظْك « : يا غُالم إِني أُعلِّمك كَلمات « : فَقال 

أَنَّ اُألمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ ينفعوك بِشيٍء ، لَم ينفعوك : لَم فَاسأَل اللَّه ، وإِذَا استعنت فَاستعن بِاللَّه ، واع
قد كَتبه اللَّه عليك  إِالَّ بِشيٍء قَد كَتبه اللَّه لَك ، وإِن اجتمعوا علَى أَنْ يضروك بِشيٍء ، لَم يضروك إِالَّ بشيٍء

 األقْالم تعفر ،فحالص فَّتوج ،«.  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقَالَ 

 ذيمرويف رواية غريِ الت : »  لَـمواع ، دةيف الش اِء يعرِفْكخيف الر إِلَى اللَّه فرعت ، كامأَم هجِدت احفظَ اللَّه
مك ، وصيبيل كُني لَم طَأَكا أَخأَنّ م  ـعم جرِ ، وأَنَّ الْفَربالص عم رصأنّ الن لَمواع ئَكطخيكُن لملْ ي كابا أَص

  .» الْكَرب ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسراً 

٦٣-  ابععنه قالَ : الر س رضي اللَّهأَن عن : »م نِكُمييف أَع أَدق ياالً همملُونَ أَععلَت كُمـا  إِنرِ ، كُنعالش ن
 وِبقاتالْم نلَّم موس هلَيلّى اُهللا عص رسولِ اللَّه دهلَى عا عهدعوقال . رواه البخاري  »ن : »  وبِقَـاتالْم« 

 كَاتلهالْم.  

إِنَّ اللَّه تعالَى يغار ، : م قال عن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: الْخامس  -٦٤
 هلَيع اللَّه مرا حُء مرالْم يأْتالَى ، أنْ يعت ةُ اللَّهرغَيعليه  »و متفق.  

  .وأَصلها اَألنفَةُ : بفتح الغني  »الْغيرةُ « و 
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٦٥-  سادع : السمس هةَ رضي اللَّه عنه أَنرريأيب ه نقُولُ علَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص بِينِي « : النب نإِنَّ ثَالَثَةً م
أَي شيٍء : أَبرص ، وأَقْرع ، وأَعمى ، أَراد اللَّه أَنْ يبتليهم فَبعث إِلَيهِم ملَكاً ، فأَتى اَألبرص فَقَالَ : إِسرائيلَ 

لَونٌ حسن، وجِلْد حسن ، ويذْهب عني الَّذي قَد قَذَرنِي الناس ، فَمسحه فذَهب عنـه  : أَحب إِلَيك ؟ قَالَ 
شـك      أَو قَـالَ الْبقَـر       اِإلبـلُ  : فَأَي الْمالِ أَحب إِلَيك ؟ قـال  : قَالَ . قذره وأُعطي لَوناً حسناً 

  .بارك اللَّه لَك فيها : ةً عشراَء ، فَقَالَ فأُعطي ناقَ    الراوِي 

شعر حسن ، ويذْهب عني هذَا الَّذي قَـذرين النـاس ،   : أَي شيٍء أَحب إِلَيك ؟ قال : فأَتى اَألقْرع فَقَالَ 
 هعن عراً حسناً . فَمسحهش يطالِ . أُعالْم ؟ ق. قال فَأَي كإِلَي الً ، وقَالَ : ال أَحببقرةً حام طيفأُع ، قرالْب

  .بارك اللَّه لَك فيها : 

أَنْ يرد اللَّه إِلَي بصري فَأُبصر الناس فَمسحه فَرد اللَّه إِلَيه : أَي شيٍء أَحب إِلَيك ؟ قال : فَأَتى اَألعمى فَقَالَ 
 هر؟ قال فَأَ: قال . بص كإِلي بالِ أَحالْم ـذَا  : يهذا ، فكَانَ له ولَّدو هذَان تجداً فَأَناةً والش يطفَأُع الْغنم

  .واد من اِإلبِلِ ، ولَهذَا واد من الْبقَرِ ، ولَهذَا واد من الْغنم 

 هئتيهو هتى اْألبرص يف صورأت هإِن ـالغَ  : ، فَقَالَ ثُمفَرِي ، فَال بالُ يف سبالْح بِي انقَطعت قد كنيسلٌ مجر
والْم ، نسالْح والْجِلْد ، نسنَ الْحاللَّو طَاكبِالَّذي أَع أَلُكأَس ، بِك ثُم إِالَّ باللَّه موالْي ييف ل عيِراً أَتبلَّغُ بِهالَ ، ب

كَأَني أَعرفُك أَلَم تكُن أَبرص يقْذُرك الناس ، فَقرياً ، فَأَعطَاك اللَّه ، : فقال . احلقُوق كَثريةٌ  :سفَرِي ، فقالَ 
  .إِنْ كُنت كَاذباً فَصيرك اللَّه إِىل ما كُنت : إِنما ورثْت هذا املالَ كَابراً عن كابِرٍ ، فقالَ : فقالَ 

إِنْ كُنـت  : قْرع يف صورته وهيئَته ، فَقَالَ لَه مـثْلَ ما قَالَ هلذَا ، ورد علَيه مثْلَ مارد هذَّا ، فَقَالَ وأَتى اَأل
 تاكُناُهللا إِيلَ م كريباً فَصكَاذ.  

انقَطَعت بِي الْحبالُ يف سفَرِي ، فَال بالغَ رجلٌ مسكني وابن سبِيلٍ : وأَتى اَألعمى يف صورته وهيئَته ، فقالَ 
قَد كُنت أَعمى : لَ لي اليوم إِالَّ بِاللَّه ثُم بِك ، أَسأَلُك بالَّذي رد علَيك بصرك شاةً أَتبلَّغُ بِها يف سفَرِي ؟ فقا

فقالَ . ع ما شئْت فَواللَّه ما أَجهدك الْيوم بِشيٍء أَخذْته للَّه عز وجلَّ فَرد اللَّه إِلَي بصري ، فَخذْ ما شئْت ود
 : كيباحلَى صطَ عخسعنك ، و اللَّه رضي فَقَد ميتلتا ابمفَإِن مالَك ِسكعليه  »أَم متفق.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تـولَّى  : معناه  »فَنتج «: ويف رواية  »أَنتج « : قولُه . هي احلاملُ  :بِضم العنيِ وباملد  »والناقةُ الْعشراُء « 
 أَةرلَلْم كالْقَابِلَة اقةللن اتجا ، والنهاجنِت .ذا « : وقولُهه الالم  »ولَّد يددبِتش وه : أَي : وَا ، وهولَّى وِالدت

انقَطَعت « : وقولُه . فاملْولِّد ، والناتج ، والقَابِلَةُ مبعىن ، لَكن هذا للْحيوان وذاك لغيرِه . ة مبعنى نتج يف الناقَ
ال أَشق عليك : معناه  »ال أَجهدك « : وقولُه . أَي اَألسباب : هو باحلاِء املهملة والباِء املوحدة  »بِي احلبالُ 
يش دي يف رالم نم هطْلُبت أَو ذُهأْخويف رواية البخاري . ٍء ت:  » كدمال أَح«  باحلاِء املهملة وامليمِ ، ومعناه :

  .لَيس علَى طُولِ احلياة ندم أَي علَى فَوات طُولها : ال أَحمدك بِترك شيٍء تحتاج إِلَيه ، كما قالُوا 

الكَيس من «: عن أيب يعلَى شداد بن أَوسٍ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : ع السابِ -٦٦
ذي رواه الترم »دانَ نفْسه ، وعملَ لما بعد الْموت ، والْعاجِز من أَتبع نفْسه هواها ، ومتَنى علَى اللَّه األماين 

     حديثٌ حسن  وقالَ 

  .حاسبها :  »دانَ نفْسه « معنى : قال الترمذي وغَيره من الْعلَماِء 

٦٧-  نقال : الثَّام عنه ةَ رضي اللَّهريرأيب ه نلَّم : عوس هلَيلّى اُهللا عـالمِ  : قالَ رسولُ اللَّه صنِ إِسسح نم
رالْم نِيهعاالَ يم كُهرِء ت«  هوغري مذيرالت رواه حديثٌ حسن.  

٦٨-  اسعلَّم قال : التوس هلَيلّى اُهللا عص بِينِ النعنه ع رضي اللَّه رمع نع : »  ـربض لُ فيمجأَلُ الرسال ي
 هأَتره » امرواه أبو داود وغري.  
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 باب التقوى -٦

  . } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه حق تقاته{ :  اللَّه تعاىل  قال

  . } فاتقوا اللَّه ما استطعتم{ ):  ١٦التغابن (وقال تعاىل 

  .وهذه اآلية مبينة للمراد من األوىل

  . } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه، وقولوا قوال سديدا{ ):  ٧٠األحزاب (وقال اللَّه تعاىل 

  .يف األمر بالتقوى كثرية معروفةواآليات 

  . } ومن يتق اللَّه جيعل له خمرجا، ويرزقه من حيث ال حيتسب{ ):  ٣، ٢الطالق (وقال تعاىل 

ويغفر لكم، واهللا ذو . إن تتقوا اللَّه جيعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم{ ):  ٢٩األنفال (وقال تعاىل 
  . } الفضل العظيم

  .ة معلومةواآليات يف الباب كثري

 وأَما اَألحاديثُ

 »أَتقَاهم «  :يا رسولَ اللَّه من أَكْرم الناسِ ؟ قال : قيلَ  :عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال : فَاَألولُ  -٦٩
: قَالُوا  . »ابن نيب اللَّه ابنِ خليلِ اللَّه  فيوسف نبِي اللَّه ابن نبِي اللَّه«  :لَيس عن هذا نسأَلُك ، قَالَ : فقَالُوا 

فعن معادن الْعرب تسأَلُونِي ؟ خيارهم يف الْجاهلية خيارهم يف اِإلسـالمِ إذَا   :لَيس عن هذَا نسأَلُك ، قال 
  .متفق عليه  »فَقُهوا 

  .علموا أَحكَام الشرعِ : أَي . هورِ ، وحكي كسرها بِضم الْقَاف علَى الْمش »فَقُهوا «  و
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إنَّ الدنيا حلْـوةٌ  «  :عن أيب سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : الثَّانِي  -٧٠
فَإِنَّ أَولَ فتنة بنِـي  . فَاتقوا الدنيا واتقُوا النساِء. ف تعملُونَ فينظُر كَي. خضرةٌ ، وإنَّ اللَّه مستخلفُكُم فيها 

  .رواه مسلم »إسرائيلَ كَانت يف النساء 

إِني أَسأَلُك  اللَّهم« :عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ : الثالثُ  -٧١
  .رواه مسلم  »الْهدى والتقَى والْعفاف والْغنى 

٧٢-  ابعرضي اللَّه عنه قال : الر ينِ حامتٍ الطائب يعد أيب طَريف نع :  ـهلَيلّى اُهللا عمسعت رسولَ اللَّه ص
  .رواه مسلم  »للَّه منها فَلْيأْت التقْوى من حلَف علَى ميني ثُم رأَى أتقَى «  :وسلَّم يقُولُ 

٧٣-  سامعنه قال: الْخ رضي اللَّه يلالنَ الْباهجنِ عب يدةَ صامأيب أُم ـلّى اُهللا  : عنرسول اللَّه ص تعمس
وا خمسكُم ، وصوموا شهركم ، وأَدوا زكَاةَ اتقُوا اللَّه ، وصلُّ«  :علَيه وسلَّم يخطُب يف حجة الْوداع فَقَالَ 

 كُمبةَ رنلُوا جخدت ، اَءكُمروا أُميعأَطو ، كُمالووقال  »أَم يف آخر كتابِ الصالة ، مذيرحـديثٌ  : رواه الت
  .حسن صحيح 

  
باب لالتوكّاليقني و 

األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله، ومـا  وملا رأى املؤمنون { :  قال اللَّه تعاىل
  . } زادهم إال إميانا وتسليما

حسبنا اللَّـه  : الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إميانا، وقالوا{ :  وقال تعاىل 
  . } اتبعوا رضوان اللَّه، واهللا ذو فضل عظيمفانقلبوا بنعمة من اللَّه وفضل مل ميسسهم سوء، و. ونعم الوكيل

  . } وتوكل على احلي الذي ال ميوت{ :  وقال تعاىل 

  . } وعلى اللَّه فليتوكل املؤمنون{ :  وقال تعاىل 

  . } فإذا عزمت فتوكل على اللَّه{ :  وقال تعاىل 
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  .واآليات يف األمر بالتوكل كثرية معلومة

  .أي كافيه: } اللَّه فهو حسبه ومن يتوكل على { :  وقال تعاىل 

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اللَّه وجلت قلوم، وإذا تليت عليهم آياته زادم إميانا، وعلـى  { :  وقال تعاىل 
  . } رم يتوكلون

  .واآليات يف فضل التوكل كثرية معروفة

 :وأما األحاديث

« : قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليـه وآلـه وسـلم    : ا قال عن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهم:  فَاألولَ  -٧٤
 سولي بِيالنو ، النجالرل وجالر عهوم بِيطُ والنهيه الرمعو بِيت النأيفَر ، ماألم ت عليرضإذ  ع أحـد عهم

هذا موسى وقومه ولكن انظر إىل األفق فإذا سواد عظيم : رفع لى سواد عظيم فظننت أَنهم أُمتي ، فَقيلَ لى
هذه أُمتك ، ومعهم سبعونَ أَلْفاً يدخلُونَ الْجنـة  : فقيل ىل انظر إىل األفق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل يل 

ولَئك الَّذين يـدخلُون الْجنـةَ بِغيـرِ    ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه ، فَخاض الناس يف أُ »بِغيرِ حسابٍ وال عذَابٍ 
 مضهال عذابٍ ، فَقَالَ بعم : حسابٍ وضهلَّم ، وقَال بعوس هلَيلّى اُهللا عوا رسول اللَّه صبحص الَّذين ملَّهفَلَع :

فَخرج علَيهم رسـول اللَّـه       وذَكَروا أشياء     فَلعلَّهم الَّذين ولدوا يف اإلسالمِ ، فَلَم يشرِكُوا باللَّه شيئاً 
هم الَّـذين ال يرقُـونَ، وال   «  :فَأخبروه فَقَالَ  »ما الَّذي تخوضونَ فيه ؟ « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ 

ادع اللَّه أنْ جيعلَين منهم : كَّاشةُ بن محصن فَقَالَ فقَام ع »يسترقُونَ ، والَ يتطيرون ، وعلَى ربهم يتوكَّلُونَ 
 »سبقَك بِها عكَّاشةُ « :ادع اللَّه أنْ يجعلَنِي منهم فقال : ثُم قَام رجلٌ آخر فَقَالَ  »أنت منهم «  :، فَقَالَ 

  .متفق عليه 

« . الناحيةُ والْجانِـب  :  »واألفُق « . صغريِ رهط ، وهم دونَ عشرة أنفُس ت: بِضم الراء  الرهيطُ«       
  .بِضم الْعين وتشديد الْكاف وبِتخفيفها ، والتشديد أفْصح  »وعكاشةُ 
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اللَّهم «: يه وسلَّم كانَ يقُولُ عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أيضاً أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَ:  الثَّانِي -٧٥
 تمخاص وبِك ، تبأن وإلَيك ، كَّلْتتو وعليك ، تآمن وبِك تلَمأس ال إلَه إالَّ . لَك ، كتزوذُ بِعأع اللَّهم

  .ق عليه متف »أنت أنْ تضلَّنِي أنت الْحي الَّذي ال متُوت ، والْجِن واِإلنس ميوتونَ

  ارِيخالْب صرهتاخمٍ ولسذا لَفْظُ مهو.  

حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ قَالَها إبراهيم صلّى اُهللا «: عن ابنِ عباس رضي اللَّه عنهما أيضاً قال :  الثَّالثُ -٧٦
ص دحمقاهلَا مارِ ، وى يف النأُلْق لَّم حنيوس هلَيقَالُواع لَّم حيِنوس هلَيلّى اُهللا ع: »  وا لَكُـممعج قَد اسإِنَّ الن

  .رواه البخارى» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ : فَاخشوهم فَزادهم إمياناً وقَالُوا 

يم صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حني ألْقي كَانَ آخر قَول إبراه« : ويف رواية له عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال 
  .» حسيب اللَّه ونِعم الْوكيلُ «  يف النارِ

٧٧- ابعلَّم :  الروس هلَيلّى اُهللا عرةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صيرن أيب هثْـلُ  عم مهدتأفْئ امةَ أقْونلُ الْجخدي
  .مسلم  رواه »أفئدة الطَّيرِ 

  .قيل معناه متوكِّلُون ، وقيلَ قُلُوبهم رقيقةٌ  

٧٨- ساما قَفَل رسـول  :  الْخفَلَم دجلَ نبلَّم قوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن عا مغَز هعنه أَن ابِرٍ رضي اللَّهج عن
 ، معهلَّم قَفَل موس هلَيلّى اُهللا عاللَّه ص هلَيلّى اُهللا عص لَ رسولُ اللَّهزفَن ، اهريِ الْعضكَث لَةُ يف وادالْقائ مهركتفأد

لَّقفَع ، ةرمس تحلَّم توس هلَيلّى اُهللا علَ رسولُ اللَّه صزتظلُّونَ بالشجر ، ونيس اسالن قفَرلَّم، وتفَه وسا سيبِه 
إنَّ هذَا اختـرطَ  « : فإذا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يدعونا ، وإِذَا عنده أعرابِي فقَالَ  ، ونِمنا نومةً ،

ولَـم   »ثَالثاً     اللَّه : من يمنعك مني ؟ قُلْت : علَي سيفي وأَنا نائم ، فاستيقَظت وهو يف يده صلْتاً ، قالَ 
ي لَسجو هبعليه . عاق متفق.  

كُنا مع رسول اللِّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بذات الرقاعِ ، فإذَا أتينا على شجرة  :قَالَ جابِر : ويف رواية       
رسول اللَّه صـلّى اُهللا   ظليلة تركْناها لرسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَجاء رجلٌ من الْمشرِكني ، وسيف

  .»اللَّه« :فمن مينعك مني ؟ قال: الَ قَ »ال «  :تخافُنِي ؟ قَالَ : علَيه وسلَّم معلَّق بالشجرة ، فاخترطه فقال 
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     هي ؟ قَالَ : ويف رواية أيب بكرٍ اِإلمساعيلي يف صحيحنم كنعمي قال من : » قال »اللَّه:   فـيفسقَطَ الس
كُن خير آخذ : فَقال  »من مينعك مني ؟ «  :من يده ، فأخذ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم السيف فَقال 

لَـك ، وال  ال، ولكني أعاهدك أن ال أقَات: قال  »تشهد أنْ ال إلَه إال اللَّه ، وأني رسولُ اللَّه ؟ « : ، فَقَالَ 
  .جِئتكُم من عند خريِ الناسِ : أكُونَ مع قوم يقاتلونك ، فَخلَّى سبِيله ، فَأتى أصحابه فقَالَ 

       قَفَل « : قَولُه«  و . رجع : أي » اهضك  »الْعوجر الذي لَه شرةُ « و. الشمالس«  حِ السنيِ وضمبِفَت
. سلَّه وهو يف يده : أي  »اخترطَ السيف  «و . الطَّلْحِ ، وهي الْعظَام من شجرِ الْعضاه  الشجرةُ من: الْميمِ 

  .مسلُوالً ، وهو بِفْتح الصاد وضمها : أي  »صلتاً « 

٧٩- سعنه قال :  الساد رضي اللَّه عمر لَّم يقُ: عنوس هلَيلّى اُهللا عرسولَ اللَّه ص تكـم  « : ولُمسعأن لَو
رواه الترمذي ، وقال  »تتوكَّلونَ على اللَّه حق توكُّله لرزقكُم كَما يرزق الطَّير ، تغدو خماصاً وتروح بِطَاناً

 : حديثٌ حسن.  

أي : آخر النهـارِ بِطَانـاً    أي ضامرةَ الْبطون من الْجوعِ ، وترجِع: معناه تذْهب أولَ النهارِ خماصاً       
 طُونئةَ الْبلتمم.  

٨٠- ابِعنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قال :  السارةَ الْرباِء بملَّم : عن أيب عوس هلَيلّى اُهللا عقال رسولُ اللَّه ص
ي إلَيك ، ووجهت وجهِي إِلَيك ، وفَوضـت  اللَّهم أسلَمت نفْس: يا فُالن إذَا أَويت إِلَى فراشك فَقُل « : 

 كرِي إلَيظه وألْجأْت ، كأمري إِلَي .    ـتنآم ، ـكإالَّ إلَي ـكنجى مأَ وال منال ملج ، كبةً إلَية ورهرغْب
تك مت علَى الْفطْـرة ، وإنْ أصـبحت   بِكتابِك الَّذي أنزلْت، وبنبيك الَّذي أرسلت ، فَإِنك إنْ مت من لَيلَ

  .متفق عليه  »أصبت خيراً 

إذَا أتيـت  « : قال يل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : ويف رواية يف الصحيحني عن الْرباء قال       
لَى شع طَجِعاض ثُم ، الَةللص وَءكضأْ وضوفَت كنِ وقُلْ مضجعماألي قِّك : آخر نلْهعاجقَالَ و ه ثُموذَكَر حنْو

  .» ما تقُولُ 

٨١- نابن كعب بن سعد :  الثَّام رمرِ بنِ عاللَّه بنِ عثمانَ بنِ عام يق رضي اللَّه عنه عبددكْرٍ الصأيب ب عن
وهو وأبوه وأُمـه صـحابةٌ ،       الب الْقُرشي التيمي رضي اللَّه عنه بنِ تيمِ بن مرةَ بنِ كَعبِ بن لُؤي بنِ غَ
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يا رسـولَ  : نظرت إىل أقْدامِ املُشرِكني ونحن يف الْغارِ وهم علَى رؤوسنا فقلت : قال     رضي اللَّه عنهم 
  .متفق عليه  »ما ظَنك يا أبا بكرٍ باثْننيِ اللَّه ثالثُهما «  :قالاللَّه لَو أَنَّ أحدهم نظر تحت قَدميه ألبصرنا ف

٨٢ - عاسعنـها أن  :  الت فةَ املخزومية رضي اللَّهذَيةَ حيأيب أُم تبن دنا ههةَ ، وامسسلَم أُم نِنياملُؤم أُم نع
لَّم كانَ إذَا خوس هلَيلّى اُهللا عص قالَ النيب هتبي نم رج : »  ي أعوذُ بِـكإِن ماللَّه ،لَى اللَّهع توكَّلْت ،بسم اللَّه

 لَيلَ عجهلَ أو يهأَج أُظلَم ، أو أو مأظل أُزلَّ ، أو أَزِلَّ أو لَّ ، أَولَّ أو أُضرواه أبو » أنْ أَض حديثٌ صحيح
  .حديثٌ حسن صحيح ، وهذا لَفظُ أيب داود : قالَ الترمذي . أسانِيد صحيحة داود والترمذي وغيرهما بِ

٨٣ - راشعنه قال :  الْع اللَّه أنسٍ رضي لَّم : قال : عنوس هلَيلّى اُهللا عص قَالَ « : رسولُ اللَّه نيعنِي     م
 هتبي نج مرإذا خ     : توكَّلْت م اللَّهيـت  بِسكُفو ديته يقالُ له ، لَ وال قُوةَ إالَّ بِاللَّهوال حو ، لَى اللَّهع

حـديثٌ  : وقال الترمذي : رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي وغريهمِ » ووقيت ، وتنحى عنه الشيطَانُ 
كيف لك بِرجلٍ قَد هدي وكُفـي  : شيطان آخر ل    يعنِي الشيطَانَ     : فيقول « : حسن ، زاد أبو داود 

  .؟ »ووقى

كَان أخوان علَى عهد النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وكَانَ أَحـدهما  : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  - ٨٤
: الْمحترِف أخاه للنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقـال   يأْتي النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، واآلخر حيترِف ، فَشكَا

 » بِه قزرت بإسناد صحيح على شرط مسلمٍ  »لَعلَّك مذيررواه الت.  

 » ترِفحي«  : بسبتِسب وييكْت.  
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٨- قامةباب االست 

  . } فاستقم كما أمرت{ :  قال اللَّه تعاىل 

الذين قالوا ربنا اللَّه مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أن ال ختافوا وال حتزنوا، وأبشـروا  إن { :  وقال تعاىل
باجلنة اليت كنتم توعدون، حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم 

  . } فيها ما تدعون، نزال من غفور رحيم

بنا اللَّه مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون، أولئك أصحاب اجلنـة  إن الذين قالوا ر{ :وقال تعاىل 
 . } خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون

يا رسول اللَّه قُلْ لي : قُلْت : وعن أيب عمرو ، وقيل أيب عمرة سفْيانَ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال -٨٥
  .رواه مسلم » ثُم استقم : آمنت باللَّه: قُلْ «  :قال. نه أَحداً غيرك يف اِإلسالمِ قَوالً ال أَسأَلُ ع

قَـارِبوا وسـددوا ،   « : قال قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه  -٨٦
 بعمله كُممن و أحدجين ه لَنوا أَنلَمولَ اللَّه؟ قال و: قَالوا  »واعا رست يدين اللَّه «  :ال أنمغا إال أنْ يتوال أَن

  .رواه مسلم  »برحمة منه وفضلٍ 

يتغمدين «  االستقَامةُ واِإلصابةُ ، و:  »السداد « و . الْقَصد الَّذي ال غلُو فيه وال تقْصري :  »الْمقاربةُ « و 
  . يلْبسين ويسترين »

وهي من جوامعِ الْكلم، وهي نظام األمورِ ، : لُزوم طَاعة اللَّه تعاىل ، قالُوا : معنى االستقَامة : قالَ الْعلَماُء 
  .وباللَّه التوفيق 
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 باب يف التفَكُّر يف عظيم خملوقات اهللا تعاىل -٩
  س وذيبها ومحلها على االستقامةوسائر أمورمها وتقصري النف خرةوفناء الدنيا وأهوال اآل

وقال تعاىل ]  ٤٦سبأَ [  }إنما أعظُكُم بِواحدة أنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا {  : قال اللَّه تعاىل 
بابِ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً إنَّ يف خلْقِ السموات واألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ آليات ُألولي األلْ{  : 

} وقُعوداً وعلَى جنوبِهم ويتفَكَّرون يف خلْق السموات واألرضِ ربنا ما خلَقْت هـذَا بـاطالً سـبحانك    
ـ {  : وقال تعاىل ] . ١٩١،  ١٩٠آل عمران [ اآليـــــات  ت أفال ينظُرونَ إلَى اِإلبلِ كيف خلقَ

   ـذَكِّرم ـتإمنا أن فَذَكِّر حتطس فإَىل األرضِ كيو بتصن فوإلَى الْجِبالِ كَي عتفر فاِء كَيموإلَى الس
اآليـة  ] .  ١٠: حممد [   }أفلَم يسريوا يف األرضِ فَينظُروا {  : وقال تعاىل ]. ٢١،  ١٧: الغاشية [   }

  .» الْكَيس من دانَ نفْسه « : ومن األحاديث احلديث السابق . واآليات يف الباب كثريةٌ 

  
  باب يف املبادرة إىل اخلريات -١٠

  على اِإلقبال عليه باجلد من غري تردد وحثَّ من توجه خلري

  . } فاستبقوا اخلريات{ :  قال اللَّه تعاىل

  . } السماوات واألرض أعدت للمتقني وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها{ :  وقال تعاىل

 :وأما األحاديث

بادروا باألعمـالِ  «  :عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال:  فاألول -٨٧
فراً ، ويمِسي مؤمناً ويصـبح  الصالحة ، فستكونُ فتن كقطَعِ اللَّيلِ الْمظْلمِ يصبح الرجلُ مؤمناً ويمِسي كا

  .رواه مسلم  »كافراً ، يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا

صـليت   :بكسرِ السني املهملة وفتحها عقبةَ بنِ الْحارِث رضي اللَّه عنه قـال  عن أيب سروعةَ : الثَّاين -٨٨
رالْعص ينةلَّم باملدوس هلَيلّى اُهللا عص يبـرِ   وراَء النجاسِ إىل بعض حالن طَّى رِقَابخرعاً فَتسم قَام فسلَّم ثُم ،
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ذكرت شـيئاً  « :نسائه ، فَفَزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أنهم قد عجِبوا من سرعته ، قالَ 
  .اري رواه البخ »من تبرٍ عندنا ، فكرِهت أن حيبسنِي ، فأمرت بقسمته

  .قطع ذهبٍ أو فضة » لتبرا«.  »كنت خلَّفْت يف الْبيت ترباً من الصدقة ، فكرِهت أنْ أُبيته: ويف رواية له

أرأيت إنْ قُتلت : قال رجلٌ للنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يوم أُحد :عن جابر رضي اللَّه عنه قال: الثَّالث -٨٩
  .متفق عليه  .فألْقى تمرات كن يف يده ، ثُم قاتل حتى قُتلَ » يف الْجنة« :نا ؟ قال فأين أَ

يا رسـولَ   :جاَء رجلٌ إىل النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، فقال: عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال: الرابع -٩٠
أنْ تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الْفقر، وتأْملُ الْغىن، وال تمهِلْ « :قال اللَّه، أي الصدقة أعظم أجراً ؟

الْحلُقُوم ى إذا بلَغتكان لفُالن  :قُلت .حت كَذَا، وقَد كذا ولفالن عليه  »لفُالن متفق.  

  .جمرى الطَّعامِ والشرابِ : »  الْمريُء «و . جمرى النفسِ : »  الْحلْقُوم «

«  :عن أنس رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَخذَ سيفاً يوم أُحد فقَـالَ : اخلامس -٩١
فمن يأَخذُه حبقه ؟ فَـأَحجمِ  «: قَالَ. أَنا أَنا : من يأْخذُ مني هذا ؟ فبسطُوا أَيديهم ، كُلُّ إنسان منهم يقُول 

  .رواه مسلم  .»أَنا آخذه حبقِّه ، فأَخذه ففَلق بِه هام الْمشرِكني: أَبو دجانة رضي اللَّه عنه الْقوم ، فقال 

هـام  «أَي شـق  : » فَلق بِه«و . أي توقَّفُوا : » أَحجم الْقوم«: قولُه . مساك بن خرسة : اسم أيب دجانة 
  .أَي رؤوسهم : » الْمشرِكني

أَتينا أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه فشكونا إليه مـا نلْقـى مـن    : زبيرِ بنِ عدي قالعن ال: السادس -٩٢
مسعته من نبـيكُم   »اصبِروا فإِنه ال يأْيت زمانٌ إالَّ والَّذي بعده شر منه حتى تلقَوا ربكُم « :فقال. الْحجاجِ

  .ي رواه البخار. صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

بادروا باَألعمـال  «  :عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال: السابع -٩٣
سبعاً، هل تنتظرونَ إالَّ فقراً منسياً، أَو غين مطْغياً، أَو مرضاً مفسداً، أَو هرماً مفْنـداً أَو موتـاً مجهـزاً أَوِ    

ال فشرجهى وأَمر، الداعةُ أَداعة فالسظر، أَوِ السنتحديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال »غَائب ي.  
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ألعطني هذه الراية رجال يحب اللَّـه  « :عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال يوم خيرب: الثامن -٩٤
لَى يديهح اللَّه عوله، يفتعنهقال عمر رضي ا »ورس اَء أَنْ  :للَّههلَا رج تفتساور ت اِإلمارة إالَّ يومئذما أَحبب

: فدعا رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علي بن أيب طالب، رضي اللَّه عنه، فأَعطَاه إِياها، وقـالَ  أُدعى هلَا،
»فتح اللَّه عليكى يحت فتشيئاً، ثُ »امش وال تلْت فصرخفَسار علي ،وقف ومل يلْتفت يا رسول اللَّه، على  :م

قاتلْهم حتى يشهدوا أَنْ ال إله إالَّ اللَّه، وأَنَّ محمداً رسول اللَّه، فَإِذا فعلوا ذلك فقد « :قال ماذَا أُقاتل الناس؟
على اللَّه مهسابقِّها، وحإالَّ حب وأَمواهلُم مك دماَءهت« مسلم  رواه »منعوا منساورني املهملة» فَتهو بالس :

  .أَي وثبت متطلِّعاً

١١- اهدة بابا 

  . } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن اللَّه ملع احملسنني{ :  قال اللَّه تعاىل 

  . } واعبد ربك حىت يأتيك اليقني{ :  وقال تعاىل 

  .أي انقطع إليه}  بتيال واذكر اسم ربك، وتبتل إليه ت{ :  وقال تعاىل 

  . } فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره{ :   وقال تعاىل

  . } وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اللَّه هو خريا وأعظم أجرا{ :  وقال تعاىل

  . } وما تنفقوا من خري فإن اللَّه به عليم{ :   وقال تعاىل

 .واآليات يف الباب كثرية معلومة

: إِنَّ اللَّه تعاىل قال« :قال قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم. أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن: فاَألول -٩٥
وما يزالُ : وما تقرب إِلَي عبدي بِشيٍء أَحب إِلَي مما افْترضت عليه. فقد آذنته بالْحرب. من عادى يل ولياً

افل حتى أُحبه، فَإِذا أَحببته كُنت مسعه الَّذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بِه، ويـده  عبدي يتقرب إِىل بالنو
  .رواه البخاري »اليت يبطش بِها، ورِجلَه اليت ميشي ا، وإِنْ سأَلنِي أَعطيته، ولَئنِ استعاذَنِي ُألعيذَّنه
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     »هه بِأَ »آذنتتأَعلَمي حمارب لَهوى بالنون وبالباِء »استعاذنِي« نر.  

إِذَا « :عن أَنس رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فيما يروِيه عن ربه عز وجلَّ قـال : الثاين -٩٦
تقربت منه باعاً، وإِذا أَتانِي يمشـي أَتيتـه    تقرب الْعبد إِيلَّ شبراً تقربت إِلَيه ذراعاً، وإِذَا تقرب إِلَي ذراعاً

  .رواه البخاري »هرولَة

نِعمتـان مغبـونٌ   « :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: الثالث -٩٧
  .رواه مسلم »الصحة والفراغ: فيهما كثري من الناس

ضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَان يقُوم من اللَّيلِ حتـى تتفطَـر   عن عائشة ر: الرابع -٩٨
،لَه فَقُلْت ،اه؟ قال قَدمروما تأخ ذَنبِك نم ما تقدم اللَّه لَك غفَر وقد ،هذا يا رسولَ اللَّه تصنع مأَفَـالَ  « :ل
هذا لفظ البخاري، وحنوه يف الصحيحني من رواية املُغرية بـن  . متفق عليه »عبداً شكُوراً؟أُحب أَنْ أكُونَ 

  .شعبةَ

كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذَا دخلَ الْعشر « :عن عائشة رضي اللَّه عنها أا قالت: اخلامس -٩٩
امل دوش وجد ،لهلَ، وأيقظ أهأحيا اللَّيرعليه »ئْز متفق.  

املُـراد  : اِإلزار وهو كنايةٌ عن اعتزال النساِء، وقيـلَ : »واملئْزر« :الْعشر األواخر من شهر رمضان: واملراد
ةبادللع ريهمقالُ. تشي :رِي، أيئْزهذا األمرِ مل تددش :لَه غتفَرتو تشمرت.  

املُؤمن الْقَـوِي  « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: هريرة رضي اللَّه عنه قالعن أيب : السادس -١٠٠
رويف كُلٍّ خي يفعنِ الضماملُؤ نم إِىل اللَّه أَحبو خري .زجعالَ تو بِاللَّه نعتواس ،كفَعا ينلَى مع رِصوإنْ . اح

قدر اللَّه، وما شاَء فَعلَ، فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ : لَو أَني فَعلْت كانَ كَذَا وكذَا، ولَكن قُلْ: أصابك شيٌء فالَ تقلْ
  .رواه مسلم. »الشيطَان

الْجنـةُ   حجِبت النار بِالشهوات، وحجِبت« :عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال: السابع -١٠١
املكَارِهعليه »ب متفق.  
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  .بينه وبينها هذا احلجاب، فإذا فعلَه دخلها: أي: وهو مبعناه »حجِبت« بدلَ »حفَّت« :ويف رواية ملسلم

ُهللا علَيـه  صلَّيت مع النبِي صلّى ا :عن أيب عبد اللَّه حذَيفةَ بن اليمان، رضي اللَّه عنهما، قال: الثامن -١٠٢
ضفَم ،كْعةا يف رصلِّي بِهمضى، فَقُلْت ي املائة، ثُم ندع كَعالْبقرة، فقُلْت ير حتفَافَت ،لَةَلي لَّم ذَاتىوس.  

سرتأُ مقْرا، يأَهرانَ فَقَرما، مثَّ افْتتح آلَ عاَء، فَقَرأَهسح النا، مثَّ افْتت كَعرفَقُلْت ي  ـبِيحسيها تف ةبِآي الً إذَا مر
فَكَانَ ركُوعه  »سبحانَ ربي الْعظيمِ« :سبح، وإِذَا مر بِسؤالٍ سأل، وإذَا مر بِتعوذ تعوذَ، مث ركع فَجعل يقُول

قَام قياماً طوِيالً قَريباً مما ركَع، ثُم سجد ثُم  »مسع اللَّه لمن محده، ربنا لك الْحمد« :حنْوا من قيامه ثُم قَالَ
  .رواه مسلم. »فَكَانَ سجوده قَرِيباً من قيامه »سبحان ربي األعلَى« :فَقالَ

لَ الْقيام صلَّيت مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لَيلَةً، فَأَطَا :عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: التاسع -١٠٣
هأدعو سلأَنْ أج تى مهمعليه .حت متفق.  

أهلُـه  : يتبع امليت ثالثَةٌ« :عن أنس رضي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال: العاشر -١٠٤
دقَى واحويب جِع اثنانلُه، فريويبقَى ع: ومالُه وعم ،ومالُه أهلُه يرجععليه »ملُه متفق.  

اجلنة أقَرب إىل « :قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: عشر احلادي -١٠٥
كثْلُ ذلم اروالن هلعن راكش نكُم مرواه البخاري »أَحد.  

مي خادم رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، ومـن  عن أيب فراس ربِيعةَ بنِ كَعبٍ األسلَ: عشر الثاين -١٠٦
كُنت أبيت مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، فآتيه بِوضـوئه، وحاجتـه    :أَهلِ الصفَّة رضي اللَّه عنه قال

. أسألُك مرافَقَتك يف اجلنـة : قُلْت »غَير ذلك؟ أو« :فقالَ. أسألُك مرافَقَتك يف اجلنة: فقُلْت »سلْين« :فقال
  .رواه مسلم »فأَعني على نفِْسك بِكَثْرة السجود« :قال. هو ذَاك: قُلْت »أو غَير ذلك ؟« :فقالَ

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أبو عبد الرمحنِ ثَوبانَ موىل رسولِ اللَّه : عن أيب عبد اللَّه ويقَالُ: الثالث عشر -١٠٧
عليك بِكَثْرة السجود، فإِنك لَن تسجد للَّه سـجدةً إالَّ   :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول: قال

  .رواه مسلم »رفَعك اللَّه بِها درجةً، وحطَّ عنك بِها خطيئَةً
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قال رسولُ اللَّه صلّى : بن بسرٍ األسلَمي، رضي اللَّه عنه، قال انَ عبد اللَّه عن أيب صفْو: الرابع عشر -١٠٨
  .رواه الترمذي، وقال حديثٌ حسن »خير الناسِ من طالَ عمره وحسن عملُه« :اُهللا علَيه وسلَّم

  .بضم الباِء وبالسني املهملة: »بسر«

غَاب عمي أَنس بن النضرِ رضي اللَّه عنه، عن قتـالِ   :لَّه عنه، قالعن أنسٍ رضي ال: اخلامس عشر -١٠٩
 يا رسولَ اللَّه غبت عن أولِ قتالٍ قَاتلْت املُشرِكني، لَئنِ اللَّه أشهدنِي قتالَ املشركني لَيرِين اللَّه ما: بدرٍ، فقال

لاملُس فكشان أُحد فلما كانَ يوم ،ون فقالأصنعالِء  :مؤع ها صنمم كإلي رذتأع مه وأبـرأُ   اللَّهابحين أصعي
يا سعد بن معاذ الْجنةُ ورب  :ثُم تقَدم فَاستقْبلَه سعد بن معاذ، فَقالَ  يعين املُشرِكني إلَيك مما صنع هؤالَِء 

 إِنِى أجِد ،بةالكعدأُح وند نا مهرِحي. دقال سع :قَالَ أنس ،عيا رسول اللَّه ماصن تطعتا اسفَم : ا بِهنفَوجد
نَ فَما عرفَه بِضعاً ومثانِني ضربةً بِالسيف، أو طَعنةً بِرمحٍ، أو رميةً بِسهمٍ، ووجدناه قَد قُتلَ ومثَّلَ بِه املُشرِكُو

من املُؤمنِني رِجـالٌ  [ :كُنا نرى أو نظُن أنَّ هذه اآلية نزلَت فيه وفي أشباهه: قال أنس.  أُخته بِبنانِهأَحد إِالَّ
وا اللَّه علَيهداهعليه. إىل آخرها] ٢٣: األحزاب[ ]صدقُوا ما ع متفق.  

راِء، أي لَيظْهِرنَّ اللَّه ذَلك للناسِ، وروِى بفتحهمـا، ومعنـاه   روى بضم الياِء وكسر ال »لَيرين اللَّه« :قوله
  .ظاهر، واللَّه أعلم

ملَّا نزلَت آيةُ  :عن أيب مسعود عقْبةَ بن عمروٍ األنصاري البدري رضي اللَّه عنه قال: السادس عشر -١١٠
مراٍء، وجاَء رجلٌ آخر فَتصـدق  : لٌ فَتصدق بِشيٍء كَثريٍ فَقَالُوافَجاَء رج. الصدقَة كُنا نحاملُ علَى ظُهورِنا

الَّذين يلْمزونَ املُطَّوعني من املُـؤمنِني فـي الصـدقَات    { إنَّ اللَّه لَغنِي عن صاعِ هذَا، فَنزلَت: بِصاعٍ فقالُوا
  .متفق عليه. اآلية] ٧٩التوبة [  }جهدهم والَّذين الَ يجِدونَ إالَّ

  .أَي يحملُ أَحدنا على ظَهرِه بِاألجرة، ويتصدق ا: بضم النون، وباحلاِء املهملة »ونحاملُ«

أَبِـي ذَر  عن سعيد بنِ عبد العزيزِ، عن ربيعةَ بنِ يزيد، عن أَبِي إدريس اخلَوالَينِّ، عن : السابع عشر -١١١
 :نه قالجندبِ بنِ جنادةَ، رضي اللَّه عنه، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فيما يروِى عنِ اللَّه تبارك وتعاىل أ

»ا عظاملُوا، يماً فَالَ ترحم كُمنيب هلْتعجفِْسي ولَى نع الظُّلْم تمري حي إِنادبيا ع  ـنالٌّ إِالَّ مي كُلُّكُم ضادب
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هديته، فَاستهدوين أهدكُم، يا عبادي كُلُّكُم جائع إِالَّ من أطعمته، فاستطْعموين أطعمكم، يا عبادي كلكم 
والنهارِ وأَنا أغْفر الذُّنوب جميعاً،  عارٍ إالَّ من كَسوته فَاستكْسوين أكْسكُم، يا عبادي إنكُم تخطئُونَ بِاللَّيلِ

ني فَتفْعوا نلُغبت لَنوين، ورضي فَتروا ضلُغبت لَن كُمي إِنادبا عي ،لَكُم روين أغْفرفغتفَاس  ي لَـوادبا عوين، يفَع
انوا علَى أتقَى قلبِ رجلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، أَنَّ أولَكُم وآخركُم، وإنسكُم وجِنكُم كَ

  ـكذَل قَصا نم كُمنم داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أفْجكَانوا ع كُم وجنكُمكُم وإنسلكم وآخري لو أَنَّ أوادبيا ع
خركُم وإنسكُم وجِنكُم، قَاموا في صـعيد واحـد، فَسـألُوين    من ملْكي شيئاً، يا عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآ

لَ البخطُ إِذَا أُديخامل قُصناَ يي إِالَّ كَمدنا عمم كذَل قَصا نم ،هألَتسم سانكُلَّ إن تطَيي  فَأعـادبا عي ،رح
ا لَكُميهصأُح الُكُممأع يما هفَـالَ  إن كذَل رغَي دجو نماللَّه، و دمحراً فَلْييخ دجو نا، فَماهإي فِّيكُمأو ثُم ،

هفْسإالَّ ن نلُومي«. كبتيه: قَالَ سعيدلَى رثَا عذا احلديث ج َثوروينا . رواه مسلم. كان أبو إدريس إذا حد
  .ليس ألهل الشام حديث أشرف من هذا احلديث: ه قالعن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اللَّ

  

١٢- باب احلثِّ على االزدياد من اخلري يف أواخمرر الع  
  

  } أومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير { :  قال اللَّه تعاىل 
إن شاء اللَّه أومل نعمركم ستني سنة، ويؤيده احلديث الذي سنذكره : معناه: قال ابن عباس واحملققون

قاله احلسن والكليب ومسروق، ونقل عن ابن . أربعني سنة: وقيل. مثاين عشرة سنة: وقيل معناه. تعاىل
. البلوغ: وقيل هو. عباس أيضاً، ونقلوا أن أهل املدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعني سنة تفرغ للعبادة

: وقيل. هو النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قال ابن عباس واجلمهور}  وجاءكم النذير { :  وقوله تعاىل
 .قاله عكرمة وابن عيينة وغريمها، واهللا أعلم. الشيب

 :عن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم قـال   :  فاألولوأما األحاديث  -١١٢
  .رواه البخارى »حىت بلَغَ ستني سنةً  أعذَر اللَّه إىل امرِىٍء أخر أجلَه«

  .أعذَر الرجلُ إذا بلغَ الغاية يف الْعذْرِ : يقال . لَم يترك لَه عذْراً إذ أمهلَه هذه املُدةَ : قال العلماُء معناه 
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لُىن مع أشياخ بدرٍ ، كان عمر رضي اللَّه عنه يدخ :عن ابن عباس ، رضي اللَّه عنهما ، قال :  الثاين -١١٣
إِنه من حيثُ علمتم : لم يدخلُ هذا معنا ولنا أبناء مثْلُه ،؟ فقال عمر : فَكأنَّ بعضهم وجد في نفسه فقال 

تقولون يف قول اللَّه تعاىل ما : ، فدعاىن ذات يومٍ فَأدخلَىن معهم ، فما رأَيت أنه دعاىن يومئذ إِالَّ ليرِيهم قال 
 : } حوالْفَت اللَّه رص١: الفتح [ }إذا جاَء ن [  مهعضفقال ب :  حا وفَـتصرنره إذَا نفغتسون اللَّه دمحا ننرأم

ا تقول ؟ قال فم. ال : أكَذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : وسكَت بعضهم فلم يقُلْ شيئاً فقال ىل . علَينا 
وذلـك    }إذا جاَء نصر اللَّه والْفـتح {  :هو أجلُ رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، أعلمه له قال : قلت 

ما : فقال عمر رضي اللَّه عنه  ] ٣: الفتح [   }فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كانَ تواباً{  عالمة أجلك
  .رواه البخارى .  منها إالَّ ما تقُولأعلَم 

ما صلَّى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم صالةً بعد أَنْ  :عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت :  الثالث -١١٤
 هعلَي لَتنز }  حوالْفَت اللِّه راَء نصإالَّ يقول فيها   }إذَا ج : »دا وبِحمنحانك رببىل  س ـراغْف ماللَّه ، ك« 
  .متفق عليه 

كان رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يكْثر أنْ يقُول في ركُوعه وسجوده : ويف رواية الصحيحني عنها       
  .يتأول الْقُرآن  »سبحانك اللَّهم ربنا وحبمدك ، اللَّهم اغْفر يل «  :

فَسبح بِحمد ربـك  { : يعمل ما أُمر بِه يف الْقُــرآن يف قوله تعاىل : أي  »يتأول الْقُرآنَ «  :معىن      
 هرفغواست{ .  

هـم  سبحانك اللَّ« :كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يكْثر أنْ يقولَ قبلَ أَنْ يموت : ويف رواية ملسلم 
 كإلَي وبوأت ركفغتأس ، كمدقلت : قالت عائشةُ .  »وبِح:    اكالَّـيت أر ـاتمالكل هيا رسولَ اللَّه ما هذ

إىل   }إذَا جاَء نصر اللِّه والْفَتح {  جعلَت لي عالمةٌ يف أميت إذا رأيتها قُلتها«  :قــال  أحدثْتها تقوهلا ؟
  .»لسورةآخر ا

أستغفر . سبحانَ اللَّه وحبمده «  :كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يكْثر من قَولِ  :ويف رواية له       
ه ، أستغفر اللَّه سبحانَ اللَّه وحبمد: يا رسولَ اللَّه ، أَراك تكْثر من قَول : قلت : قالت  . »اللَّه وأَتوب إلَيه 

سبحانَ اللَّـه  : أخربين ربي أني سأرى عالَمةً في أُميت فَإِذَا رأيتها أكْثَرت من قَولِ «  :وأتوب إليه ؟ فقال 
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 هإلَي وبأتاللَّه و رفغتأس ، هدمها: وحبتأَير والْفَ{  :فَقَد اللِّه رصاَء نإذَا ج حت{ ، َكَّةم حفَت   } اسالن تورأي
  .  }يدخلُونَ في دينِ اللَّه أفْواجا ، فَسبح حبمد ربك واستغفره إنه كانَ تواباً 

علَيه إنَّ اللَّه عز وجلَّ تابع الوحي على رسول اللَّه صلّى اُهللا  :عن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال :  الرابع -١١٥
 يحا كَانَ الْوم فِّى أكْثَروى تحت ، هفَاتلَ ولَّم قَبعليه  .وس متفق.  

يبعثُ كُلُّ عبـد  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن جابر رضي اللَّه عنه قال :  اخلامس -١١٦
 هعلَي اترواه مسلم  »على ما م.  

  

١٣- يباب يف بطرق اخلري ان كثرة  
  

  .} وما تفعلوا من خري فإن اللَّه به عليم { :   قال اللَّه تعاىل
  .} وما تفعلوا من خري يعلمه اللَّه { :   وقال تعاىل
  .} فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره { :   وقال تعاىل
  .} من عمل صاحلاً فلنفسه { :   وقال تعاىل

 .واآليات يف الباب كثرية

قلت يا رسولَ اللَّه، أي األعمالِ أفْضلُ  :عن أَبِي ذر جندبِ بنِ جنادةَ رضي اللَّه عنه قال :  ولاأل -١١٧
أنفَسها عند أهلهـا ،  «  :أي الرقَابِ أفْضلُ ؟ قال : قُلْت  .» اِإلميانُ بِاللَّه ، واجلهاد في سبِيله «  :؟ قال 

ا ثَمهناً وأكثَر« .  أفْعلْ ؟ قال : قُلْت فَإِنْ لَم:  »قرألخ عنصت انِعاً أوص عنيت «  يا رسـول اللَّـه   : قُلْت
.  »تكُف شرك عن الناسِ فَإِنها صدقةٌ منك علـى نفِسـك   «  :أرأيت إنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ ؟ قال 

  .متفق عليه 

أي ذَا ضياع من فقْـرِ أو  : باملعجمة  »ضائعاً «  بالصاد املهملة هذا هو املشهور ، وروِى »ع الصانِ«      
حو ذلكيالٍ ، ونع  » قرواألخ«  : لهعحاوِلُ فما ي تقنالَّذي ال ي.  
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يصبِح على كـلِّ   :لَيه وسلَّم قال عن أَبِي ذر رضي اللَّه عنه أيضاً أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا ع:  الثاين -١١٨
ـ  بِرية سالَمى من أَحدكُم صدقَةٌ ، فَكُلٌ تسبِيحة صدقةٌ ، وكُلُّ حتْميدة صدقَةٌ ، وكُلُّ ْليلَة صدقةٌ ، وكلُّ تكْ

 »ن ذَلك ركعتان يركَعهما من الضحى ويجزِئ م. صدقَةٌ ، وأمر باملعروف صدقَةٌ ، ونهي عنِ املُنكَرِ صدقَةٌ 
  .املفْصلُ : بضم السني املهملة وختفيف الالم وفتح امليم  »السالَمى «  .رواه مسلم 

عرِضت علَي أعمالُ أُميت حسـنها وسـيئُها   «  :قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عنه قال  الثَّالثُ -١١٩
جدت يف محاسنِ أعمالها األذَى يماطُ عن الطَّرِيقِ ، ووجدت يف مساوىِء أعمالها النخاعةُ تكُونُ فـي  فو

 فَندالَ ت جِدرواه مسلم  »املَس.  

كَمـا نصـلِّى ،    يا رسولَ اللَّه ، ذَهب أهلُ الدثُور باألجورِ ، يصلُّونَ :أنَّ ناساً قالوا : عنه  الرابع -١٢٠
ماهلوولِ أمفُضقُونَ بدصتيو ، ومصا نونَ كَمومصيقال  و: » قُونَ بِهدصا تم لَ لَكُمعج س قَدلَي إنَّ بِكُلِّ : أو

، وأمر باملعروف صـدقةٌ ،  تسبِيحة صدقَةً، وكُلِّ تكبِرية صدقة ، وكلِّ تحميدة صدقةً ، وكلِّ تهليلَة صدقَةً 
يا رسولَ اللَّه أيأيت أحدنا شهوته ، ويكُونُ لَه فيها : قالوا  »ونهى عنِ املُنكر صدقةٌ ويف بضعِ أحدكُم صدقةٌ 

 »ه أجـر أرأيتم لو وضعها يف حرامٍ أَكَانَ عليه وِزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالَلِ كانَ لَ« :أجر ؟، قال 
  .رواه مسلم 

      » ثُورها : بالثاِء املثلثة :  »الدداألموالُ ، واح : ثْرد.  

الَ تحقرنَّ من املعروف شيئاً ولَو أنْ « :قال يل النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم : عنه قال :  اخلامس -١٢١
  .رواه مسلم  »تلْقَى أخاك بِوجه طليقٍ 

كُلُّ سالَمى «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه قال :  السادس -١٢٢
 سمفيه الش طْلُعمٍ توقةٌ كُلَّ يصد هاسِ علَيالن نم :لُهمفَتح ، هتلَ يف دابجالر نيعقَةٌ ، وتنِ صدين االثْنلُ بيتعد 

 ـالَةيها إىل الصمتْش ةطْوقةٌ، وبِكُلِّ خبةُ صدصدقةٌ ، والكلمةُ الطَّي هاعا متهعلَي لَه فَعتر ا ، أوهلَيصـدقَةٌ ،   ع
  .متفق عليه  »وتميطُ األذَى عن الطرِيق صدقةٌ 
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إنه «  :اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمقال رسول : ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي اللَّه عنها قالت      
، وسـبح   خلق كُلُّ إنسان من بين آدم علَى ستني وثالمثائَة مفْصلٍ ، فَمن كَبر اللَّه ، ومحد اللَّه ، وهلَّلَ اللَّه

أو عظْماً عن طَرِيقِ الناسِ ، أو أمر مبعـروف أو   اللَّه واستغفَر اللَّه ، وعزلَ حجراً عن طَرِيقِ الناسِ أو شوكَةً
  .» ى عن منكَرٍ ، عدد الستني والثَّالَمثائة ، فَإِنه يمسي يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ 

ملَسجِد أو راح ، أعد اللَّه لَـه يف  من غدا إىل ا«  :عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال :  السابع -١٢٣
 احر ا غَدا أوالً كُلَّمزن ةعليه  »اجلن متفق.  

  .القُوت والرزق وما يهيأ للضيف :  »النزل « 

 تحقـرنَّ جـارةٌ   يا نِساء املُسلمات الَ«  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عنه قال :  الثامن -١٢٤
 شاة نسرف ا ولَوهجارتعليه  »ل متفق.  

  وربما استعري يف الشاة: كاحلافرِ من الدابة ، قال :  الفرسن من الْبعريِ :قال اجلوهري 

: وسبعونَ ، أو بِضع وستونَ شعبةً  اِإلميانُ بِضع«  :عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال :  التاسع -١٢٥
 اِإلميان نبةٌ معاُء شاحلياطَةُ األذَى عنِ الطَّرِيقِ ، وا إماهنأدو ، إالَّ اللَّه لُ الَ إلَها قوعليه  »فَأفْضلُه متفق.  

 » عالبض«  حبكسر الباِء وقد تفْت ، ب«  .من ثالثة إىل تسعةعالقطْعة :  »ةُ والش.  

بينما رجلٌ يمشي بطَريـقٍ اشـتد علَيـه    «  :عنه أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال:  العاشر -١٢٦
جطَشِ ، فقال الرالْع نى مأْكُلُ الثَّريلهثُ ي خرج فإِذا كلْب ثُم ، ربفَوجد بِئراً فَرتَلَ فيها فَش ، طشلُ الْع :

اًء ثُمفَّه مفَمَأل خ لَ الْبِئْرزي ، فَننلَغَ مب ي كَانَ قَدثْلَ الَّذالعطشِ م نم ذَا الْكَلْببلَغَ ه لَقَد   ، ـكَه بِفيـهسأَم 
يف «  :يف الْبهائم أَجراً ؟ فَقَـالَ  يا رسولَ اللَّه إِنَّ لَنا: قَالُوا .حتى رقي فَسقَى الْكَلْب ، فَشكَر اللَّه لَه فَغفَر لَه

 رأَج طْبةر عليه  »كُلِّ كَبِد متفق.  

  . »فَشكَر اللَّه له فَغفَر لَه ، فَأدخلَه الْجنةَ «  :ويف رواية للبخاري      
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رأته بغي من بغايا بنِـي إِسـرائيلَ ،    بينما كَلْب يطيف بِركية قَد كَاد يقْتلُه الْعطَش إِذْ«  :ويف رواية لَهما 
ا بِهر لَهففَغ هقَتفَس ، بِه قت لَهتا فاسوقَهم تعزفَن«.  

 » وقالْم«  : فالْخ.  » يفطيلَ:  »ووح وردي  » ةيكر«  الْبِئْر يهو.  

لَقَد رأَيت رجالً يتقَلَّب في الْجنة فـي  «  :علَيه وسلَّم قال  عنه عن النيب صلّى اُهللا:  عشر الْحادي -١٢٧
 نيمسلي الْمذؤت ترِ الطَّريقِ كَانظَه نقطَعها م جرةرواه مسلم .  »ش.  

هذا عـنِ الْمسـلمني ال    واللَّه ُألنحني: مر رجلٌ بِغصنِ شجرة علَى ظَهرِ طرِيقٍ فَقَالَ «  :ويف رواية      
  .» يؤذيهم ، فأُدخلَ الْجنةَ 

بينما رجلٌ ميشي بِطريقٍ وجد غُصن شوك علَى الطَّرِيقِ ، فأخره فشكَر اللَّه لَه «  :ويف رواية هلما           
 فر لَهفغ ،« .  

من توضأ فأحسن الْوضوَء ، ثُـم  «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال رسولُ اللَّه : عنه قالَ :  عشر الثَّاين -١٢٨
 »لَغا أتى الْجمعةَ ، فَاستمع وأنصت ، غُفر لَه ما بينه وبين الْجمعة وزِيادةُ ثَالثَة أيامٍ ، ومن مس الْحصا فَقد 

  .رواه مسلم 

إذَا توضأَ الْعبد الْمسلم ، أو الْمؤمن «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال عنه أن رسولَ اللَّ:  عشر الثَّالثَ -١٢٩
ر قَطْرِ الْماِء ، فَإِذَا غَسآخ عم الْماِء ، أو عم ا بعينههنظر إِلَي يئةكُلُّ خط هِهجو نخرج م ههسلَ وجفغ ل يديه

ة كانَ بطشتها يداه مع الْماِء أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِء ، فَإِذَا غسلَ رِجليه خرجت كُلُّ خرج من يديه كُلُّ خطيئَ
  .رواه مسلم  »خطيئَة مشتها رِجالُه مع الْماِء أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِء حتى خيْرج نقياً من الذُّنوبِ

١٣٠- ابعالر لَّم قال عنه عن رسول اللَّ:  عشروس هلَيلّى اُهللا عةُ إِلَـى  «  :ه صعموالْج ، سمالْخ لواتالص
 رت الْكَبائتنِبإِذَا اج نها بينمل اتكفِّرورمضانُ إِلَى رمضانَ م ، عةمرواه مسلم »الْج  
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١٣١- امسلَّ: عنه قال : عشر الْخوس هلَيلّى اُهللا عم قال رسولُ اللَّه ص:  » بِه و اللَّهحمأال أدلُّكَم على ما ي
إسباغ الْوضوِء على الْمكَارِه وكَثْرةُ «  :بلى يا رسولَ اللَّه ، قال : قالوا  »الْخطايا ، ويرفَع بِه الدرجات ؟ 

بالر كُمفَذل ، الةالص دبع الةالص ظَارتوان ، اجِدطَا إِلَى الْمسرواه مسلم  »اطُ الْخ.  

١٣٢- ادسالس لَّم : عن أَبِي موسى األشعري رضي اللَّه عنه قال :  عشروس هلَيلّى اُهللا عقال رسول اللَّه ص
  .متفق عليه  »من صلَّى الْبردينِ دخلَ الْجنةَ «  :

 » اندالرب«  : رصوالْع حبالص.  

١٣٣- ابِعر السلَّم : ال عنه ق:  عشوس هلَيلّى اُهللا عقال رسول اللَّه ص:  » ب لَهسافَر كُت أَو دالْعب إِذَا مرِض
  .رواه البخاري  »ما كانَ يعملُ مقيماً صحيِحاً 

١٣٤- الثَّامن رجابرٍ رضي اللَّه عنه قال :  عش لَّم : عنوس هلَيلّى اُهللا عكُلُّ «  :قال رسولُ اللَّه ص وفمعر
  .رواه البخاري ، ورواه مسلم من رواية حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه  »صدقَةٌ 

ما من مسلمٍ يغرِس غَرسـاً إالَّ  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عنه قال :  عشر التاسع -١٣٥
ويف . رواه مسلم  »دقَةً ، وال يرزؤه أَحد إالَّ كَانَ له صدقةًكانَ ما أُكلَ منه له صدقةً ، وما سرِق منه لَه ص

فَال يغرِس الْمسلم غرساً ، فَيأْكُلَ منه إِنسانٌ وال دابةٌ وال طَري إالَّ كانَ له صدقَةً إِلَى يومِ الْقيامة «  :رواية له 
«.  

زرعاً ، فيأْكُل منه إِنسانٌ وال دابةٌ وال شيٌء إالَّ كَانت ال يغرِس مسلم غرساً ، وال يزرع «  :ويف رواية له 
  .وروياه مجيعاً من رواية أَنسٍ رضي اللَّه عنه  لَه صدقةً ،

      قولُه:  » هؤزأي  »ير : قُصهني.  

جِد فبلَغَ ذلك رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه  أَراد بنو سلمة أَن ينتقلوا قُرب املَس :عنه قالَ :  العشرونَ -١٣٦
 ملَّم ، فَقَالَ لَه؟ «  :وس جِدسالْم لُوا قُربقتنونَ أَنْ ترِيدت كُمنِي أَنلَغب ه قَدفَقَالُوا  »إِن :  يا رسولَ اللَّـه معن

  .رواه مسلم  »تكْتب آثَاركُم ، دياركُم ، تكْتب آثاركُم  بنِي سلمةَ دياركُم ،«  :قَد أَردنا ذلك ، فَقالَ 
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 درجةً «  :ويف رواية طْوةسٍ رضي اللَّه . رواه مسلم  »إِنَّ بِكُلِّ خأَن رواية نم اهورواه البخاري أيضاً بِمعن
  .عنه 

  .خطاهم  »آثَارهم« للَّه عنهم ، وقبيلة معروفة من اَألنصار رضي ا: بكسر الالم  »بنو سلمةَ «  و     

كَان رجلٌ ال أَعلم رجـال   :عن أَبِي الْمنذر أُيب بنِ كَعبٍ رضي اللَّه عنه قال :  والْعشرونَ الْحادي -١٣٧
له فقُلْت يل لَه ، أَوصالةٌ فَق ئُهطخوكَانَ ال ت ، هنم جِدسالْم نم دعأَب :اش يف الظَّلْماِء ، لَو هكَبماراً ترح تريت

ما يسرنِي أَن منزِلي إِلَى جنب الْمسجِد ، إِني أُرِيد أَنْ يكْتب لي ممشاي إِلَى الْمسجد ، : ويف الرمضاِء فَقَالَ 
هلَيلّى اُهللا عي ، فقالَ رسول اللَّه صلإِلَى أَه تي إِذَا رجعوعجلَّم  وروس:  »  كُلَّـه كذل لك مجع اللَّه قَد« 

  .رواه مسلم 

      ت «  :ويف روايةبتسا احم اُء «  . »إِنَّ لَكضالرم« ديدالش ا الْحرهابي أَصالَّت ضاَألر.  

قال رسـول  : لَّه عنهما قال عن أَبِي حممد عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي ال:  والْعشرونَ الثَّاين -١٣٨
أَربعونَ خصلةً أَعالها منِيحةُ الْعنزِ، ما من عاملٍ يعملَ بِخصلَة منهـا رجـاَء   «  :اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه البخارى »ثَوابِها وتصديق موعودها إِالَّ أَدخلَه اللَّه بِها الْجنةَ 

  .أَنْ يعطيه إِياها ليأْكُل لبنها ثُم يردها إِليه :  »يحةُ الْمنِ« 

مسعت النبِي صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : عن عدي بنِ حاتمٍ رضي اللَّه عنه قال :  والْعشرونَ الثَّالثُ -١٣٩
  .متفق عليه  »اتقُوا النار ولو بِشق تمرة «  :يقول 

ما منكُم من أَحد إِالَّ سيكَلِّمه ربه لَـيس  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ويف رواية هلما عنه قال 
ما قَدم ، وينظُر بين بينه وبَينه ترجمان ، فَينظُر أَيمن منه فَال يرى إِالَّ ما قَدم ، وينظُر أشأم منه فال يرى إالَّ 

  . »طيبة يديه فَال يرى إالَّ النار تلْقَاَء وجهِه ، فاتقُوا النار ولو بِشق تمرة، فَمن لَم يجد فَبِكَلمة 

إِنَّ اللَّـه  «  :يه وسـلَّم  قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَ: عن أَنسٍ رضي اللَّه قال :  والْعشرونَ الرابِعِ -١٤٠
  .رواه مسلم  »لَريضى عنِ الْعبد أَنْ يأْكُلَ اَألكْلَةَ فيحمده عليها ، أَو يشرب الشربةَ فيحمده عليها 
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  .وهي الْغدوة أَوِ الْعشوة : بفتح اهلمزة  »واَألكْلَة « 

١٤١- سامونَ الْخرلَّم قال  عن أَبِي رضي:  والْعشوس هلَيلّى اُهللا علَى كُـلِّ  «  :اللَّه عنه ، عن النىب صع
أَرأَيـت إِنْ  : قَال :  »يعمل بِيديِه فَينفَع نفْسه ويتصدق «  :أَرأَيت إِنْ لَم يجد ؟ قالَ : قال  »مسلمٍ صدقةٌ 

يأْمر بِاملَعروف أَوِ الْخيرِ «  :أَرأَيت إِنْ لَم يستطع قالَ : قالَ  »ملْهوف يعني ذَا الْحاجة الْ :لَم يستطع ؟ قال 
  .متفق عليه  »يمِسك عنِ الشر فَإِنها صدقةٌ « :أَرأَيت إِنْ لَم يفْعلْ ؟ قالْ : قالَ  »

  

  عبادةباب يف االقتصاد يف ال -١٤
  

  .} أنزلنا عليك القرآن لتشقى  طه، ما{ :   قال اللَّه تعاىل
 .} يريد اللَّه بكم اليسر وال يريد بكم العسر { :   وقال تعاىل

 من هذه ؟ :عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم دخلَ عليها وعندها امرأَةٌ قال  -١٤٢
مه عليكُم بِما تطيقُون ، فَواللَّه ال يملُّ اللَّه حتى تملُّوا وكَـانَ  «  :ا قالَ هذه فُالنة تذْكُر من صالته :قالت 

 هعلَي هباحص مما داو هينِ إِلَيالد بعليه  »أَح متفق.  

     » رٍ  »ومهجى وزهمة نىن. كَلعوم  » أي  »ال ميلُّ اللَّه : عـن هثَواب قْطَعال ي   ، كُمـالماَء أَعـزجو كُم
يه لَيدوم ثَوابه لَكُم ويعاملُكُم معاملَةَ الْمالِّ حتى تملُّوا فَتتركُوا ، فَينبغي لكُم أَنْ تأْخذُوا ما تطيقُونَ الدوام علَ

 كُملَيلُه عوفَض.  

ثةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يسأَلُونَ جاَء ثَال :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٤٣
أَين نحن من النبِي صلّى اُهللا علَيه : عن عبادة النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَلَما أُخبِروا كأَنهم تقَالَّوها وقالُوا 

وأَنـا  : أَما أَنا فأُصلِّي الليل أَبداً ، وقال اآلخر : قالَ أَحدهم . فر لَه ما تقَدم من ذَنبِه وما تأَخر وسلَّم قَد غُ
 وقالَ اآلخر ، رأبداً وال أُفْط رهالد وملّى: أَصأَبداً، فَجاَء رسول اللَّه ص جزوساَء فال أَتزِلُ النتوأَنا اع  هلَياُهللا ع
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أَنتم الَّذين قُلْتم كذا وكذَا ؟، أَما واللَّه إِني َألخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم له لكـين أَصـوم   «  :وسلَّم إلَيهم فقال 
  .عليه متفق »وأُفْطر ، وأُصلِّي وأَرقُد، وأَتزوج النساَء، فمن رغب عن سنتي فَلَيس منى

قالَها ثالثاً  »هلَك الْمتنطِّعونَ «  :وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٤٤
  .، رواه مسلم 

  .الْمتعمقونَ الْمشددون في غَيرِ موضعِ التشديد :  »الْمتنطِّعونَ « 

إِنَّ الدين يسر ، ولن يشاد الـدين إالَّ   :اللَّه عنه النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  عن أَبِي هريرة رضي -١٤٥
 لْجةن الدٍء ميوش حةووالر وةوا بِالْغدينتعوا ، واسرشأَبوا ووا وقَارِبدرواه البخاري  »غَلَبه فسد.  

  . »رِبوا واغْدوا وروحوا ، وشيء من الدلْجة ، الْقَصد الْقصد تبلُغوا سددوا وقَا«  ويف رواية له    

..  »لَن يشاد الدين أَحد «  :وروِي منصوباً ، وروِي. هو مرفُوع علَى ما لَم يسم فَاعلُه  »الدين «  :قوله 
غَلَبه الدين وعجز ذلك الْمشاد عن مقَاومة الدينِ لكَثْـرة  : أَي :  » غَلَبه إِالَّ«  :وقوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 هوةُ «  .طُرقدارِ  »والْغهلِ النأَو رحةُ « .سيوالرارِ :  »وهالن رةُ «آخلْجلِ : » والداللَّي رعارةٌ . آخذا استهو
استعينوا علَى طَاعة اللَّه عز وجلَّ باَألعمالِ في وقْت نشاطكُم ، وفَراغِ قُلُوبِكُم حبيـثُ  : ومعناه ، وتمثيلٌ ، 

ح هو تستلذُّونَ الْعبادةَ وال تسـأَمونَ مقْصودكُم ، كَما أَنَّ الْمسافر الْحاذق يسري يف هذه اَألوقَات ويستريِ
هتأَعلم  وداب عبٍ ، واللَّهرِ تيود بِغلُ الْمقْصا ، فيصرِهي غَيف.  

دخلَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم الْمسجِد فَإِذَا حبلٌ ممـدود بـين    :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٤٦
فقال النبِـي صـلّى اُهللا   . حبلٌ لزينب فَإِذَا فَترت تعلَقَت بِه قالُوا ، هذا  ما هذَا الْحبلُ ؟«  :السارِيتينِ فقالَ 

  .متفق عليه  »حلّوه ، ليصلِّ أَحدكُم نشاطَه ، فَإِذا فَتر فَلْريقُد «  :علَيه وسلَّم 

إِذَا نعس أَحـدكُم وهـو   «  :قال  وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم -١٤٧
ـ   يس بيـذه رِي لعلَّهدال ي ساعو نكم إِذَا صلَّى وهفإِن أَحد ، موالن هنع بذْهى يتح قُدرلِّي ، فَلْيصي رفغت

 هفْسن بسعليه .  »في متفق.  
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كُنت أُصلِّي مع النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   :للَّه عنهما قال وعن أَبِي عبد اللَّه جابر بن مسرةَ رضي ا -١٤٨
  .رواه مسلم  »الصلَوات ، فَكَانت صالته قَصداً وخطْبته قَصداً 

 داً :قولُهرِ :  قَصصالْقالطُّولِ و نيب أَي.  

آخى النبِي صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم بـين     :اللَّه عنه قال وعن أَبِي جحيفَةَ وهبِ بنِ عبد اللَّه رضي  -١٤٩
أَخـوك  : ما شأْنك؟ قالَت : سلْمانَ وأَبِي الدرداِء ، فَزار سلْمانُ أَبا الدرداِء ، فَرأَى أُم الدرداء متبذِّلَةً فقالَ 

: كُلْ فَإِني صائم ، قالَ : فَجاَء أَبو الدرداِء فَصنع لَه طَعاماً ، فقالَ لَه . دنيا أَبو الدرداِء ليس له حاجةٌ في ال
نم فَنام ، ثُم ذَهب يقُوم : ما أَنا بآكلٍ حتى تأْكلَ ، فَأَكَلَ ، فَلَّما كانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداِء يقُوم فقال لَه 

إِنَّ لربـك  : قُم اآلنَ، فَصلَّيا جميعاً ، فقالَ له سلْمانُ : نم ، فَلَما كان من آخرِ اللَّيلِ قالَ سلْمانُ  :فقالَ لَه 
ى النقَّه ، فَأَتح قي حكُلَّ ذ طا ، فَأَعقح كلَيك عا ، وألهلحق كلَيع فِْسكإِنَّ لنا ، وقح كلَيـ ع ص لّى بِي

  .رواه البخاري  »صدق سلْمانُ «  :اُهللا علَيه وسلَّم فَذَكر ذلك لَه ، فقالَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

أُخرب النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن أَبِي حممد عبد اللَّه بن عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما قال  -١٥٠
أَنت « :واللَّه َألصومن النهار ، وَألقُومن اللَّيلَ ما عشت ، فَقَالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : أَقُول  أني

لك ، فَصم فَإِنك ال تستطيع ذ«  :قَالَ. قَد قُلته بأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّه : فَقُلْت له  الَّذي تقُول ذلك ؟
: قُلْـت   الدهرِوأَفْطر ، ونم وقُم ، وصم من الشهرِ ثَالثَةَ أَيامٍ فَإِنَّ الْحسنةَ بعشرِ أَمثَاهلَا ، وذلك مثْلُ صيامٍ 

«  :أفْضلَ من ذلـك ، قَـالَ    فَإِني أُطُيق: قُلْت  فَصم يوماً وأَفْطر يومينِ ، :فَإِني أُطيق أفْضلَ من ذلك قالَ 
هو «  :ويف رواية  .» فَصم يوماً وأَفْطر يوماً ، فَذلك صيام داوود صلى اهللا عليه وسلم، وهو أَعدل الصيامِ 

ال أَفْضلَ مـن  «  :ه وسلَّم فَقُلْت فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذلك ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَي »أَفْضلُ الصيامِ 
  .ي ومالىوألنْ أَكْونَ قَبلْت الثَّالثَةَ اَأليامِ الَّتي قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَحب إِيلَّ من أَهل »ذلك

      لَ ؟ «  :ويف روايةاللَّي قُوموت ارهالن صومت كأَن ربأُخ قلت  »أَلَم : ا رسول اللَّهفَـال  «  :قـال  . بلَى ي
ا ، صم وأَفْطر ، ونم وقُم فَإِنَّ جلَسدك علَيك حقا ، وإِنَّ لعينيك علَيك حقا وإِنَّ لزوجِك علَيك حق: تفْعل 

شهرٍ ثَالثَةَ أَيامٍ ، فَإِنَّ لَك بِكُلِّ حسنة عشر أَمثَالها ،  وإِنَّ لزورك علَيك حقا ، وإِنَّ حبسبك أَنْ تصوم في كُلِّ
صم صيام نبِي «  :يا رسول اللَّه إِني أَجِد قُوةً، قال : فشددت فَشدد علَي ، قُلْت  »فَإِذن ذلك صيام الدهرِ
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هلَيع زدال تو دداو ؟ قال : قلت »اللَّهداود اميرِ «  :وما كَان صالده فـا   »نِصد ميقول بع اللَّه دبفَكَان ع
  .يالَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : كَبِر 

بلَى يا رسولَ اللَّه ، ولَم : فَقُلْت  »لَة ؟ أَلَم أُخبر أَنك تصوم الدهرِ ، وتقَرأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَي«  :ويف رواية     
فَصم صوم نبِي اللَّه داود ، فَإِنه كَانَ أَعبد الناسِ ، واقْرأْ الْقُرآنَ يف كُلِّ شهرٍ «  :أُرِد بذلك إِالَّ الْخير ، قَالَ 

يا نيب اللَّـه إِنـي   : قُلْت  »فَاقْرأه في كُلِّ عشرِين «  :ذلك ؟ قَالَ  يا نبِي اللَّه إِني أُطيق أَفْضل من: قُلْت  »
 :يا نبِي اللَّه إِني أُطيق أَفْضلَ من ذلك ؟ قَـالَ  : قُلْت  »فَاقْرأْه في كُلِّ عشر « :أُطيق أَفْضل من ذَلك ؟ قَالَ 

«  :فَشددت فَشدد علَي ، وقَالَ لي النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   »تزِد علَى ذَلك  فَاقْرأْه يف كُلِّ سبعٍ والَ« 
رمع طُول بِكي رِي لَعلَّكدالَ ت كقالَ  إِن : تا كَبِرلَّم فَلَموس هلَيلّى اُهللا عص بِيي الني قَالَ لت إِلَى الَّذرفَص

لَّم ووس هلَيلّى اُهللا عص اللَّه بِيةَ نصي قَبِلْت رخأن تدد.  

«  :ويف روايـة  . ثَالثـاً   »ال صام من صام اَألبد  :ويف رواية  »وإِنَّ لولَدك علَيك حقا «  :ويف رواية     
 ، داود اميالَى صعامِ إِلَى اللَّه تيالص بأَح داوالةُ دالَى صعت إِلَى اللَّه الةالص بأَحاللَّيلِ ، : و فنِص امنكَانَ ي

  . »ويقُوم ثُلُثَه ، وينام سدسه ، وكَانَ يصوم يوماً ويفْطر يوماً ، وال يفر إِذَا القَى 

فَيسـأَلُها عـن       امرأَة ولَده : ت حسبٍ ، وكَانَ يتعاهد كَنته أي أَنكَحنِي أَبِي امرأَةً ذَا :ويف رواية قَالَ  
 قُولُ لَها ، فَتهلععليه: ب كا طالَ ذَلفَلَم اهنيذُ أَتنفاً ما كَنلن شفتي اشاً ولَمرا فطَأْ لني ل لَمرج نلُ مجالر منِع 

لنل كذل لَّم ذكَروس هلَيلّى اُهللا عص فَقَالَ  »الْقَين به «  :فقَالَ . بِي ذلك دعب ه؟   «  :فلَقيت ـومصت كيـف« 
كُلَّ لَيلة ، وذَكَر نحو ما سبق وكَان يقْرأُ علَى بعض أَهله : قلت »وكيف تختم ؟ «  :قُلْت كُلَّ يوم ، قَالَ 

الَّذ عبأَحالساماً وى أَفْطَر أَيقَوتإِذَا أَراد أَنْ يل ، وبِاللَّي علَيِه يكُون أَخفارِ لهن النم هرضيع ، ـى  ي يقْرؤهص
  .وصام مثْلَهن كَراهيةَ أَن يترك شيئاً فارق علَيه النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .يِحةٌ معظَمها في الصحيحين وقليلٌ منها يف أَحدهما كُلُّ هذه الروايات صح    

وعن أَبِي ربعي حنظَلةَ بنِ الربيع اُألسيدي الْكَاتب أَحد كُتابِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥١
سبحانَ اللَّه مـا  : نافَق حنظَلَةُ ، قَالَ : ظلَةُ ؟ قُلْت كَيف أَنت يا حن: لَقيني أَبو بكْر رضي اللَّه عنه فقال  :

نكُونُ عند رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يذكِّرنا بالْجنة والنارِ كأَنا رأْي عني ، فَـإِذَا  : قُلْت : تقُولُ ؟، 
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هلَيلّى اُهللا عص رسولِ اللَّه دنع نا مرجنـو   خرياً قال أَبا كَثسينن عاتيالضو الداَألوو اجوا اَألزلَّم عافَسنوس
فَواللَّه إِنا لنلْقَى مثْلَ هذَا فانطلقْت أَنا وأَبو بكْر حىت دخلْنا على رسول اللَّه صـلّى اُهللا  : بكْر رضي اللَّه عنه 

: قُلْت »وما ذَاك؟«  :ظَلةُ يا رسول اللَّه ، فقالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمفقُلْت نافَق حن. علَيه وسلَّم 
سـنا اَألزواج  يا رسولَ اللَّه نكونُ عندك تذَكِّرنا بالنارِ والْجنة كَأَنا رأْي العينِ فَإِذَا خرجنا من عنـدك عافَ 

والَّذي نفِْسي بِيده أن لَو تدومونَ « :فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم. ات نِسينا كَثرياً واألوالَد والضيع
ـ  اعةً علَى ما تكُونونَ عندي وفي الذِّكْر لصافَحتكُم املالئكَةُ علَى فُرشكُم ويف طُرقكُم ، ولَكن يا حنظَلَةُ س

  .ثَالثَ مرات ، رواه مسلم  »وساعةً 

بينما النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يخطُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائمٍ ،  :وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  -١٥٢
لَّ وال يتكَلَّم ، ويصوم ، فَقالَ أَبو إِسرائيلَ نذَر أَنْ يقُوم في الشمس وال يقْعد ، وال يستظ: فسأَلَ عنه فَقَالُوا 

  .رواه البخاري  »مروه فَلْيتكَلَّم ولْيستظلَّ ولْيتم صومه «  :النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  

  باب احملافظة على األعمال -١٥
  

ا نزل من احلق، وال يكونوا كالذين أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اللَّه وم{ :  قال اللَّه تعاىل
  .} أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوم 

مث قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه اإلجنيل، وجعلنا يف قلوب { :  قال تعاىل
ن اللَّه، فما رعوها حق الذين اتبعوه رأفة ورمحة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوا

  .} رعايتها 
  .} وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً { :  قال تعاىل
  .} واعبد ربك حىت يأتيك اليقني { :  قال تعاىل

وقد سبق يف الباب . وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه: وأما األحاديث فمنها حديث عائشة
 ) .١٤٢حديث رقم (قبله 
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من نـام عـن   «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه قال  -١٥٣
اللَّيلِ  حزبِه من اللَّيل ، أَو عن شيٍء منه فَقَرأَه ما بني صالة الْفَجِر وصـالة الظهرِ ، كُتب لَه كأَمنا قرأَه من

  .رواه مسلم  »

 :قال يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما قال  -١٥٤
  متفق عليه »يا عبد اللَّه ال تكُن مثلْ فُالن ، كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيام اللَّيل « 

كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذَا فَاتته الصالةُ من اللَّيلِ  : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت -١٥٥
  .رواه مسلم  »من وجعٍ أَو غيرِه ، صلَّى من النهارِ ثنتى عشرةَ ركعةً 

  

١٦- باب األمر باحملافظة على السهاة وآدابِن  
  .} فخذوه، وما اكم عنه فانتهوا  وما آتاكم الرسول{ :  قال اللَّه تعاىل

  .} وما ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى { :  قال تعاىل
  .} قل إن كنتم حتبون اللَّه فاتبعوين حيببكم اللَّه، ويغفر لكم ذنوبكم { :  قال تعاىل
  .} خر لقد كان لكم يف رسول اللَّه أسوة حسنة ملن كان يرجو اللَّه واليوم اآل{ :  قال تعاىل
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم، مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجـاً ممـا   { :  قال تعاىل

  .} قضيت، ويسلموا تسليماً 
  .} فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اللَّه والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر { :  قال تعاىل

  .سنةإىل الكتاب وال: معناه: قال العلماء
  .} من يطع الرسول فقد أطاع اللَّه { :  قال تعاىل
  .} وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم { :  قال تعاىل
  .} فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم { :  قال تعاىل
  . الباب كثريةواآليات يف. } واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اللَّه واحلكمة { :  قال تعاىل 

 :وأما األحاديث
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: دعونِي ما تـركتكُم « :عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : فاَألولُ  -١٥٦
فَإِذا ن ،همبيائلَى أَنع مالفُهتاخو ، همالؤلكُم كَثْرةُ سمن كَانَ قب لَكما أَهإِذا إِنو ، وهنِبتٍء فاجيش عن كُمتيه

 متطَعتما اس هنوا مرٍ فَأْتبأَم كُمترعليه  »أَم متفق.  

وعظَنا رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه    :عن أَبِي نجِيحٍ الْعرباضِ بنِ سارِية رضي اللَّه عنه قال : الثَّاين  -١٥٧
يا رسولَ اللَّه كَأَنها موعظَةُ مـودعٍ  : ةً بليغةً وجِلَت منها الْقُلُوب وذَرفَت منها الْعيون ، فقُلْنا وسلَّم موعظَ

يعـش   أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه، والسمعِ والطَّاعة وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد حبشي ، وأَنه مـن «  :قال . فَأَوصنا 
فَعلَيكُم بسنيت وسنة الْخلُفَاِء الراشدين الْمهديني ، عضوا علَيهـا بالنواجِـذ ،   . منكُم فَسريى اختالفاً كثريا 

  .ث حسن صحيح رواه أبو داود ، والترمذي وقال حدي »وإِياكُم ومحدثَات اُألمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضاللَةٌ 

  .اَألضراس : اَألنياب ، وقيلَ : بالذال املعجمة  »النواجِذُ « 

كُلُّ أُمتي يدخلُونَ  :عن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ : الثَّالثُ  -١٥٨
من أَطَاعنِي دخلَ اجلنةَ ، ومن عصانِي فَقَد أَبِي «  :أَىب يا رسول اللَّه ؟ قالَ قيلَ ومن ي.  »الْجنةَ إِالَّ من أَبِي 

  .رواه البخاري  »

١٥٩-  ابعـالً  : عن أَبِي مسلمٍ ، وقيلَ : الرجعِ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ ررو بن اَألكْومنِ عاسٍ سلَمةَ بأَبِي إِي
رسولِ اللَّه ص دنفقالَ أَكَلَ ع هالملَّم بِشوس هلَيلّى اُهللا ع:  » ينكقَالَ  »كُلْ بِيم:  يعطتال «  :قـالَ   .ال أَس

  .فَما رفعها إِلَى فيه ، رواه مسلم  ما منعه إِالَّ الْكبر» استطعت 

١٦٠-  سشيِرٍ رضي اللَّه: الْخامنِ بب انمعاللَّه الن أَبِي عبد ـلّى اُهللا  : عنهما، قال عنرسولَ اللَّه ص تعمس
  متفق عليه »لَتسونَّ صفُوفَكُم أَو لَيخالفَن اللَّه بين وجوهكم «  :علَيه وسلَّم يقولُ 

ما يسوي بِهـا الْقـداح   كان رسولُ اللُّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يسوي صفُوفَنآ حتى كأَن: ويف رواية لمسلمٍ 
ياً صدال بادفَرأَى رج ، رأَنْ يكب ى كَادحت وماً ، فقامي جرخ ثُم هنا عقَلْنع ا قَدى إِذَا رأَى أَنتفقالَ ح هر:  »

 كُموهجن واللَّه بي فَنالخلَي أَو فوفَكُمنَّ صسواللَّه لَت بادع« .  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٦١-  سادث  :عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه قال : السدا حل فَلَماللَّي نم هلَى أَهلع ةينبالْمد ترق بيتاح
 »كُم إِنَّ هذه النار عدو لكُم ، فَإِذَا نِمتم فَأَطْفئُوهـا عـن  «  :رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِشأْنِهم قال 

  .متفق عليه 

١٦٢-  ابِعقال : الس هنلَّم : عوس هلَيلّى اُهللا عى   «  :قال رسول اللَّه صـدالْه مـن ثين اللَّه بِها بعثَل مإِنَّ م
والْعشب الْكَـثري ، وكَـانَ   والْعلْمِ كَمثَلَ غَيث أَصاب أَرضاً فكَانت طَائفَةٌ طَيبةٌ ، قبِلَت الْماَء فأَنبتت الْكَأل 
وأَصاب طَائفَةً أُخرى ، إِنمـا  . منها أَجادب أَمسكَت املاَء ، فَنفَع اللَّه ا الناس فَشربوا منها وسقَوا وزرعوا

ي دف فَقُه نثَلُ مم ككَأل فَذَل بِتنال تماًء و ِسكميعانٌ ال تق يه   ـملثَنِي اللَّه بـه ، فَعه ما بعفَعناللَّه ، و ين
 بِه لْتسالذي أُر ى اللَّهدلْ هقْبي أْساً وِلَمر كبِذل فَعري لَم نمثلُ مو ،لَّمعليه  »وع متفق.  »  بِضـم   »فقُـه

  .يهاً صار فَق: بكَسرِها ، أَي : الْقَاف علَى الْمشهورِ ، وقيلَ 

١٦٣-  نلَّم : عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال : الثَّاموس هلَيلّى اُهللا عثَل « :قال رسول اللَّه صكَم ي ومثَلُكُممثَل
نارِ ، وأَنـتم  الرجلٍ أَوقَد ناراً فَجعلَ الْجنادب والْفَراش يقَعن فيها وهو يذُبهن عنها وأَنا آخذٌ حبجزِكُم عنِ 

  .رواه مسلم  »تفَلَّتونَ من يدي 

 » ادبنار :  »الْجيف الن قعي يالَّذ وفراملَع وذَا هاشِ ، هاجلَراد والْفر وحن. »زجوالْح« :  ، ةـزجح عمج
  .وهي معقد اِإلزار والسراويلِ 

١٦٤-  اسعأَنْ رسولَ ا: الت هنوقالع فةالصحقِ اَألصابِعِ ور بِلَعلَّم أَموس هلَيلّى اُهللا عكُــم ال «  :للَّه صإِن
  .رواه مسلم  »تدرونَ يف أَيها الْبركَةَ 

 ويف رواية لَه:  » كُملُقْمةُ أَحد قَعتإِذَا و .لْيأَذًى ، و نا ما كَانَ بِهطْ مما فَلْيذْهأْخا  فَلْيهعـدال يا ، وأْكُلْه
  . »ةَ لَلشيطان ، وال يمسح يده بِالْمنديلِ حتى يلْعق أَصابِعه ، فَإِنه ال يدرِي يف أَي طَعامه الْبركَ

يحضره عنـد طَعامـه ، فَـإِذَا    إِنَّ الشيطَانَ يحضر أَحدكُم عند كُلِّ شيٍء من شأْنِه حتى «  :ويف رواية له 
 طَانيلشا لهعدال يأَذًى، فَلْيأْكُلْها ، و ا منا كَان بِهطْ ممةُ فَلْياللُّقْم كُمدأَح نم قَطَتس.  
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١٦٥-  راشاللَّه عنهما ، قال : الْع عن ابن عباس ، رضي: لّى اُهللا عا رسولُ اللَّه صفين قَام ظَةعولَّم مبوس هلَي
كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيـده وعـداً   {   أَيها الناس إِنكُم حمشورونَ إِلَى اللَّه تعالَى حفَاةَ عراةً غُرالً«  :فقال 

 نيلا فَاعا كُنا إِنن١٠٣: األنبياء [   }علَي[ الئلَ الْخإِنَّ أَوأَال و  ـهلَيلّى اُهللا عإِبراهيم ص ةاميالْق موكْسى يقِ ي
إِنك ال : يارب أَصحابِي ، فيقَالُ : وسلَّم، أَال وإِنه سيجاء بِرِجالٍ من أُمتى، فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمال فأَقُولُ

إِلَى قوله   }وكُنت علَيهم شهيداً ما دمت فيهم {  :الْعبد الصالح  تدرِي ما أَحدثُوا بعدك ، فَأَقُول كَما قَالَ
 :  } زِيز احلَكيمي  ] ١١٨،  ١١٧: املائدة [  }العقَالُ لنـذُ   : فَيم لَى أَعقَـابِهِمع يندتالُوا مرزي لَم مهإِن

 مهقْتعليه  »فار متفق.  

  .غَير مختونِني :  أَي »غُرالً « 

١٦٦-  رشي عادالْح : نفَّلٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  عغبنِ م اللَّه عبد لّى اُهللا  :أَبِي سعيدى رسولُ اللَّه صهن
 »ه يفْقَأُ الْعين ، ويكِْسر السن إِنه ال يقْتلُ الصيد ، وال ينكَأُ الْعدو ، وإِن«  :علَيه وسلَّم ، عن اخلَذْف وقالَ 

  .متفق عليه 

إِنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى عن اخلَذْف  :أَنَّ قريباً البنِ مغفَّلٍ خذَف ، فَنهاه وقال : ويف رواية 
دثُك أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، نهى عنه ، ثُم أُح: ثُم عاد فقالَ  »إِنها ال تصيد صيداً «  :وقَالَ 

  .عدت تخذف ،؟ ال أُكَلِّمك أَبداً 

يعنِي اَألسود     رأَيت عمر بن اخلطاب ، رضي اللَّه عنه ، يقَبلُ الْحجر  :وعن عابسِ بن ربيعةَ قال  -١٦٧
ك أَعلَم أَنك حجر ما تنفَع وال تضر ، ولَوال أني رأَيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يقَبلُ إِين: ويقُولُ 
كلْتعليه ..  ما قَب متفق.  

  

 تعاىل  وجوب االنقياد حلكم اهللايف باب  -١٧
وما يقوله من دهِيمبعروف أو ن رعن منكر عي إىل ذلك ، وأُم  

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم، مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما { :  قال اللَّه تعاىل
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  .} قضيت، ويسلموا تسليماً 
مسعنا وأطعنـا،  : إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اللَّه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا{ :  وقال تعاىل

  .} وأولئك هم املفلحون 
وغريه مـن  ) ١٥٦انظر احلديث رقم (وفيه من األحاديث حديث أيب هريرة املذكور يف أول الباب قبله 

  .األحاديث فيه

للَّه مـا  {    :لَما نزلَت علَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :عن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -١٦٨
 ] ٢٨٣البقـرة  [اآلية   }ض وإن تبدوا مافي أَنفُِسكُم أَو تخفوه يحاسبكُم بِه اللَّهيف السموات وما في األر

لَّم، ثُموس هلَيلّى اُهللا عا رسول اللَّه صلَّم ، فأَتووس هلَيلّى اُهللا عحابِ رسول اللَّه صلَى أَصع ذلك دتكُوا اشبر 
الصالَةَ والْجِهاد والصيام والصدقةَ ، وقَد : رسولَ اللَّه كُلِّفَنا من اَألعمالِ ما نطيق  أَي: علَى الركَب فَقالُوا 

أَتريدونَ أَنْ تقُولوا كَما قَـالَ  « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . أُنزلت عليك هذه اآليةُ وال نطيقُها 
فَلَمـا   »مسعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصـري  : سمعنا وعصينا ؟ بلْ قُولوا : كتابني من قَبلكُم أَهلُ الْ

إِليـه مـن ربـه     آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ{  :اقْترأَها الْقَوم ، وذَلقَت بِها أَلِْسنتهم ، أَنزلَ اللَّه تعالَى يف إِثْرها 
طعنا غُفْرانـك  والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله ال نفرق بين أَحد من رسله وقالوا مسعنا وأَ

 صريالْم كإِلَيا ونبر{  زالَى ، فَأَنعا اللَّه تهخسلُوا ذلك نا فعلَّ فَلَمجو زلَ اللَّه ع:  } َّفْساً إِالاللَّه ن كلِّفال ي
ربنا وال {  نعم : قَالَ   }وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ، ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا 

: قَـالَ   }ربنا وال تحملْنا ماال طَاقَةَ لَنا بِه {   نعم: قَالَ} الَّذين من قَبلنا  تحملْ علَينا إِصراً كَما محلْته علَى
معن  } رينلَى الْقَومِ الْكَافا عرنصا فانالنوت ما أَننمحارا ولَن را واغْفنع فقَالَ  }واع :مرواه مسلم .  نع.  

  

١٨- ي عن البِهباب الندحدثات األمورع وم  
 .} الضالل  إال احلق بعد فماذا{   :تعاىل اللَّه قال
 .} شيء  من الكتاب يف فرطنا ما{   :تعاىل وقال
 .والسنة الكتاب أي :} والرسول  اللَّه إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن{   :تعاىل وقال
 .} سبيله  عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه، مستقيماً صراطي هذا وأن{   :تعاىل وقال
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 .} ذنوبكم  لكم ويغفر اللَّه، حيببكم فاتبعوين اللَّه حتبون كنتم إن قل{   :تعاىل وقال
 .معلومة كثرية الباب يف واآليات
 :منها طرف على فنقتصر مشهورة وهي جداً فكثرية األحاديث وأما

من أَحدثَ يف أَمرِنـا  «  :ولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالت قال رس -١٦٩
 دو رفه هنم سا لَيذَا معليه  »ه متفق.  

  . »من عملَ عمالً لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد «  :ويف رواية ملسلمٍ  

ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، إِذَا خطَـب احمـرت   كان رسولُ اللَّ :وعن جابرٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٧٠
«  :ويقُـولُ   »صبحكُم ومسـاكُم  « :عيناه ، وعال صوته ، واشتد غَضبه ، حتى كَأَنه منذر جيشٍ يقُولُ 

أَما بعـد ، فَـإِنَّ خـري    «  :ابة ، والْوسطَى ، ويقُولُويقْرنُ بني أُصبعيه ، السب »بعثْت أَنا والساعةُ كَهاتين 
 بِدعـة  الْحديثَ كتاب اللَّه ، وخير الْهدى هدي محمد صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وشر اُألمورِ محدثَاتها وكُلَّ

من ترك ماال فَألهله ، ومن ترك ديناً أَو ضياعاً، فَإِيلَّ . ؤمن من نفِْسه أَنا أَولَى بكُلِّ م«  :ثُم يقُولُ  »ضاللَةٌ 
 لَيرواه مسلم  »وع.  

ةنلَى السع افَظةحيف بابِ الْم ابِقالس يثُهدةَ ، رضي اللَّه عنه ، حارِياض بن سبروعنِ الْع.  

  

١٩-  نس نباب يف م ةً حسنةً أو سيئةًسن  
  .} والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني، واجعلنا للمتقني إماماً { :  قال اللَّه تعاىل

 .} وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا { :  وقال تعاىل

ر النهارِ عند رسولِ اللَّه صلّى كُنا يف صد :عن أَبي عمروٍ جرير بنِ عبد اللَّه ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٧١
متقلِّدي السيوف عامتهم ، بل كلهم من مضـر ،  . اُهللا علَيه وسلَّم فَجاءه قوم عراةٌ مجتايب النمار أَو الْعباِء 

اقة ، فدخلَ ثُم خرج ، فَأَمر بالالً فَـأَذَّن  فَتمعر وجه رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، لما رأَى بِهِم من الْفَ
إِلَى آخـرِ    }يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الذي خلقكُم من نفْسٍ واحدة {  :وأَقَام ، فَصلَّى ثُم خطب ، فَقالَ 
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يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه {  : يف آخر الْحشرِ  ، واآليةُ اُألخرى الَّتي }إِنَّ اللَّه كَانَ عليكُم رقيباً{  :اآلية
دغل متا قَدم فْسن ى  }ولْتنظُرتمرِه حاعِ تص نه مراع بص نم بِهثَو نم مههرد نم ارِهيند نلٌ مجٍَق رصدت

ن اَألنصارِ بِصرة كادت كَفُّه تعجز عنها ، بلْ قَد عجزت ، ثُـم تتـابع   رجلٌ م ولو بِشق تمرة فَجاَء: قَالَ 
هلَّلُ كَأَنه الناس حتى رأَيت كَومينِ من طَعامٍ وثيابٍ ، حتى رأَيت وجه رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يت

من سن يف اِإلسالم سنةً حسنةً فَلَه أَجرها، وأَجـر مـن   «  :اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مذْهبةٌ ، فقال رسولُ 
ئةً كَانَ عةً سينالمِ سيف اِإلس نس نيٌء ، ومش مورهأُج نم قُصرِ أَنْ ينغَي نم هدعب نا مملَ بِهرهـا  عليه وِز

نم وِزرٌء  ويش زارهمأَو نم قُصنرِ أَنْ يغَي نده مبع نا ملَ بِهمرواه مسلم  »ع.  

        لُهمارِ «  :قَوايب النتجةٌ  »مدحوباء م فيمِ وبعد اَأللو باجله . ارموالن : يهة، ورمن عـاٌء  : مجسك
الْقَطْع :  »والْجوب «  .البِِسيها قد خرقُوها يف رؤوسهم : أَي  »جتابيها م«  ومعنى. من صوف مخطَّط 
هـو   »تمعر «  وقَوله. نحتوه وقَطَعوه : أَي   }وثَمود الَّذين جابوا الصخر بالْواد {  : ، ومنه قَولُه تعالَى 

 بالعني املهملة ، أَي :ريغت  .لهقَونِ «  :ويمكَو تأَير«  ها ، أَينِ : بفتح الكاف وضميرتبص .  لُـهقَوو:  »
وصـحفَه  . هـو بالذال املعجمة ، وفتح اهلاِء والباِء املوحدة ، قَالَه الْقَاضي عياض وغَيـره   »كَأَنه مذْهبةٌ

ل مهملة وضم اهلاِء وبالنون ، وكَذَا ضبطَه الْحميدي ، والصحيح الْمشهور بِدا »مدهنةٌ «  :بعضهم فَقَالَ 
  .الصفَاُء واالستنارة : والْمراد بِه علَى الْوجهينِ . هو اَألولُ 

ليس من نفْسٍ تقْتلُ ظُلماً إِالَّ «  :ال وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ق -١٧٢
  .متفق عليه »كَانَ علَى ابنِ آدم األولِ كفْلٌ من دمها َألنه كَان أَول من سن الْقَتلَ 

  

  باب يف الداللة على خري  -٢٠
  والدعاء إىل هدى أو ضاللة

  .} وادع إىل ربك { :  قال تعاىل
  .} ىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ادع إ{ :  وقال تعاىل
  .} وتعاونوا على الرب والتقوى { :  وقال تعاىل
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 .} ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري { :  وقال تعاىل

قال رسول اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : وعن أَبِي مسعود عقبةَ بن عمرٍو اَألنصارِي رضي اللَّه عنه قال  -١٧٣
  .رواه مسلم  »من دلَّ علَى خيرٍ فَله مثلُ أَجرِ فَاعله «  : وسلَّم

من دعا إِلَى هدى كَانَ لَه « :وعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٧٤
نم كذل قُصال ين هبِعت ورِ منثْلُ أُجرِ ماَألج ناِإلثْـمِ   م نم هلَيكَانَ ع الَلَةا إِلَى ضعد نئاً ، وميم شورِهأُج
  .رواه مسلم »مثْلُ آثَامِ من تبِعه ال ينقُص ذلك من آثَامهِم شيئاً 

يه وسلَّم قال يوم وعن أَيب العباسِ سهل بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَ -١٧٥
 ربيخ:  »ولُهسراللَّه و هحبيو ، ولَهاللَّه ورس حبي ، هيدلَى ياللَّه ع حفْتالً يجةَ غَداً رايالر نيطألع «   ـاتفَب

كُلُّهـم  : وا علَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَلَما أصبح الناس غَد. الناس يدوكونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها 
«  :قـال   يا رسولَ اللَّه هو يشتكي عينيـه  :فَقيلَ  »أَين علي بن أَيب طالب ؟ «  :يرجو أَنْ يعطَاها ، فقال

 هلُوا إِلَيسلّى اُهللا  »فَأَررسولُ اللَّه ص صقفَب ، ي بِهفَأُت كُني ى كَأَنْ لَمترأَ حفَب ، دعا لَهو ، هنيلَّم يف عيوس هلَيع
«  :فَقَـالَ   يا رسول اللَّه أُقاتلُهم حتى يكُونوا مثْلَنا ؟ :فقال علي رضي اللَّه عنه . بِه وجع ، فأَعطَاه الرايةَ 

احتزِلَ بِسنى تتح كلَى رِسلفُذْ عان ، يهالَى فعاللَّه ت حق نم ا جيِببِم مهربأَخالمِ ، وإِلَى اِإلس مهعاد ثُم ،هِم
معرِ النمح نم لَك ريداً خاحالً وجر اللَّه بِك يدهعليه »فَواللَّه َألنْ ي متفق.  

بكسر الـراِء وبفَتحهـا لُغتـان ،     »رِسلك «  :قولُه  أَي خيُوضونَ ويتحدثون ،:  »يدوكُونَ «  :قوله   
 حأَفْص رالْكَسو.  

يا رسولَ اللَّه إِني أُرِيد الْغزو ولَيس معي ما أَجتهـز   :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنْ فَتى من أَسلَم قال  -١٧٦
إِنَّ رسولَ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم     :فَأَتاه فقال  »تجهز فَمرِض  ائْت فُالناً فإِنه قَد كانَ«  :قَالَ  بِه ؟

يا فُالنةُ أَعطيه الذي جتَهزت بِه ، وال حتْبِِسي منـه   :فقال  أَعطين الذي جتَهزت بِه ، :يقْرئُك السالم ويقُولُ 
بِِسنيحئاً ، فَواللَّه ال تيش يهف لَك كاربئاً فَييش هنرواه مسلم  . م.  
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٢١- والتقوى باب التعاون على الرب  
  .} وتعاونوا على الرب والتقوى { :  قال اللَّه تعاىل

والعصر، إن اإلنسان لفي خسر، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وتواصوا بـاحلق،  { :  وقال تعاىل
إن الناس أو أكثرهم يف غفلة عن تـدبر  : مام الشافعي رمحه اللَّه كالماً معناهقال اإل}  وتواصوا بالصرب 

 .هذه السورة

قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب عبد الرمحن زيد بن خالد الْجهين رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٧
  .متفق عليه  »د غَزا ومن خلَف غَازِياً يف أَهله بِخيرٍ فَقَد غَزامن جهز غَازِياً يف سبِيلِ اللَّه فَقَ :

وعن أَبِي سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، بعثَ بعثـاً إِىل بـين    -١٧٨
  .رواه مسلم »رجلَينِ أَحدهما واَألجر بينهما  لينبعثْ من كُلِّ«  :لحيانَ من هذَيلٍ فقالَ 

منِ «: وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لَقي ركْباً بالروحاِء فقال -١٧٩
أَلَهذَا  :فَرفَعت إِلَيه امرأَةٌ صبِيا فَقَالَت  »رسولُ اللَّه« :قال  من أَنت ؟ :فَقَالُوا  املُسلمونَ ، :قالُوا  »الْقوم ؟ 
  .رواه مسلم  »نعم ولَك أَجر «  :قال  حج ؟

م اخلَازِنُ املُسل«  :وعن أَبِي موسى اَألشعرِي رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قال -١٨٠
إِىل الذي أُم هفَعدفَي هفْسن ةً بِهبوفَّراً ، طَيالً مكَام يهطعفَي ، بِه رفِّذُ ما أُمنالذي ي نينِ اَألمقَيدصاملُت دأَح بِه لَه ر

  .متفق عليه  »

بفتح القاف مع كسر النون على التثْنِيـة ،   »املُتصدقَينِ «  وضبطُوا »الذي يعطي ما أُمر بِه «  :ويف رواية 
 يححا صمعِ وكالهلَى اجلمع هكْسوع.  

  

  باب النصيحة -٢٢
 .} إخوة  املؤمنون إمنا{   :تعاىل اللَّه قال
 :وسلَّم هعلَي اللَّه صلَّى هود وعن } لكم  وأنصح{   :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى نوح عن إخباراً تعاىل وقال
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 .} أمني  ناصح لكم وأنا{  
 :األحاديث وأما

 

«  :عن أَبِي رقيةَ تميمِ بنِ أَوس الدارِي رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَـالَ : فَاَألولُ  -١٨١
  .رواه مسلم  »ابِه ولرسوله وَألئمة املُسلمني وعامتهِم للَّه ولكت« قَالَ  لمن ؟ :قُلْنا  »الدين النصيحةُ 

: بايعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علـى  : عن جرير بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال : الثَّاين  -١٨٢
حِ لصالنو ، كَاةاِء الزوإِيت ، الَةمٍ إِقَامِ الصلسعليه  .كلِّ م متفق.  

الَ يؤمن أَحـدكُم حتـى   « : عن أَنس رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : الثَّالثُ  -١٨٣
 فِْسهنل بحا يم يهَألخ بحعليه  »ي متفق.  

  

٢٣- ن املنكرباب األمر باملعروف والنهي ع  
ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري، ويأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، وأولئـك  { :  ه تعاىلقال اللَّ

  .} هم املفلحون 
  .} تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر : كنتم خري أمة أخرجت للناس{ :  وقال تعاىل
  .} خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن اجلاهلني { :  وقال تعاىل
  .} يأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر : واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض{ :  وقال تعاىل
لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي، ذلك مبا عصـوا  { :  وقال تعاىل

  .} كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه؛ لبئس ما كانوا يفعلون : وكانوا يعتدون
  .} ل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وق{ :  وقال تعاىل

  .} فاصدع مبا تؤمر { :  وقال تعاىل 
. } فأجنينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون { :  وقال تعاىل

  .واآليات يف الباب كثرية معلومة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وأما األحاديث

: مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  عن أَيب سعيد:  فاَألولُ -١٨٤
لَك أَضعف اِإلميان من رأَى منكُم منكراً فَلْيغيره بِيده ، فَإِنْ لَم يستطع فبِلسانِه ، فَإِنْ لَم يستطع فَبقَلبه وذَ« 
  . رواه مسلم »

ما من نبِي بعثَـه  «: عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال :  الثَّاين -١٨٥
نها تخلُف من اللَّه يف أُمة قَبلي إِالَّ كان لَه من أُمته حواريون وأَصحاب يأْخذون بِسنته ويقْتدون بأَمرِه، ثُم إِ

    ـنمو ، نمـؤـو مفَه دهم بِيجاهده نرون ، فَممؤاالَ يلُون ماالَ يفْعلُونَ ، ويفْعيقُولُون م لُوفخ همدبع
 »خـردلٍ   جاهدهم بقَلْبِه فَهو مؤمن ، ومن جاهدهم بِلسانِه فَهو مؤمن ، وليس وراَء ذلك من اِإلميان حبةُ

  .رواه مسلم 

بايعنا رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه  « : عن أَيب الوليد عبادةَ بنِ الصامت رضي اللَّه عنه قال :  الثالثُ -١٨٦
أَنْ الَ ننازِع اَألمـر  وسلَّم على السمعِ والطَّاعة يف العسرِ واليسرِ واملَنشط واملَكْره ، وعلى أَثَرة علينا، وعلَى 

 خنـاف يف  أَهلَه إِالَّ أَنْ تروا كُفْراً بواحاً عندكُم من اللَّه تعالَى فيه برهانٌ ، وعلى أن نقول باحلق أينما كُنا ال
  .متفق عليه  »اللَّه لَومةَ الئمٍ 

االختصاص باملُشترك ، وقَـد  : واَألثَرةُ « . هلِ والصعبِ يف الس: أَي : بِفَتحِ ميميهما  »املنشط واملَكْره « 
  .بفَتح الْباِء املُوحدة بعدها واوثُم أَلف ثُم حاء مهملَةٌ أَي ظَاهراً الَ يحتملُ تأْوِيالً  »بواحاً « . سبق بيانها 

مثَلُ القَائمِ يف « : اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالعن النعمان بنِ بشريٍ رضي :  الرابع -١٨٧
 هم أسفلَها وكانَ الذينا وبعضهم أعالهبعض فصار وا على سفينةمهتثَلِ قَومٍ اسعِ فيها كَماقاللَّه ، والْو دودح

لَى موا عراملاِء م نا مقَوتفَقَالُوا يف أسفلها إِذَا اس مقَهفَو ا ، : نقَنفَو نم ذؤن لَمقاً وريبِنا خصا يف نقْنرا خأَن لَو
  .رواه البخاري .  »فَإِنْ تركُوهم وما أَرادوا هلكُوا جميعاً ، وإِنْ أَخذُوا علَى أَيديهِم نجوا وجنوا جميعاً 

اللَّه تع دوديف ح اىل القَائم«  اهنعم : بِاحلُدود ا واملُرادها وإِزالَتهيف دفع هلا ، القَائم ركاملُن : هنى اللَّه ع ام :
  .اقْترعوا :  »استهموا «

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٨٨- سفَةَ رضي اللَّه عنها ،:  اخلامذيةَ حيأَبِي أُم بنت دنة هلَمس أُم نِنيماملُؤ أُم نـلّى اُهللا   ععن النيب ص
إِنه يستعملُ عليكُم أُمراُء فَتعرِفُونَ وتنكرونَ فَمن كَرِه فقَد برِىَء ومن أَنكَر فَقَد سلم « : علَيه وسلَّم أنه قال 

 عابتو يضر من نلَك؟ :قالوا  »، و ملُهقَاتولَ اللَّه أَالَ نسـالَةَ  « :الَ قَ يا رالص يكُموا فا أَقَامرواه  »الَ، م
  .مسلم 

        اهنعم : نوم ، هيفَتظى وأَداِإلمثِ و نم رِئب فَقَد انسال لو دكَاراً بِيإن عتطسي ولَم بِقَلْبِه كَرِه نم كَرأَن
هذه نم ملس فَقَد هبِ طَاقَتسحاصي  بالع ووتابعهم ، فَه هملعبِف يضر نمو ، املعصية.  

١٨٩- ادسالس  :  ـهلَيلّى اُهللا عص بِيشٍ رضي اللَّه عنها أَنَّ النجح تبِن نبيالْحكَم ز نني أُممؤالْم عن أُم
ه ، ويلٌ للْعربِ من شر قَد اقْترب ، فُتح الْيوم من ردمِ يأْجوج ال إِله إِالَّ اللَّ« : وسلَّم دخلَ علَيها فَزعاً يقُولُ 

 هثْلُ هذم مأْجوجا  »ويهلي تامِ والَّتهعه اِإلبببأُص لَّقحو .احلُونَ ؟ :فَقُلْتا الصينوف كلها رسول اللَّه أَنقال  ي
  .متفق عليه  » نعم إِذَا كَثُر الْخبثُ« : 

١٩٠- ابعلَّم قـال  :  السوس هلَيلّى اُهللا عص بِيرضي اللَّه عنه عن الن رِيدعيد الْخأَبِي س ـاكُم  « : عنإِي
 قاتيف الطر لُوسالْجا : فقَالُوا  »ويهثُ فتحدن ، دا بسنجالم نا مالَنولَ اللَّه ما رسلّى ، فقال رسويل اللَّه ص

 :قـال   وما حق الطَّرِيقِ يا رسولَ اللَّه ؟: قالوا »فَإِذَا أَبيتم إِالَّ الْمجلس فَأَعطُوا الطَّريق حقَّه :اُهللا علَيه وسلَّم 
  .متفق عليه » منكَر غَض الْبصر ، وكَف اَألذَى، ورد السالمِ ، واَألمر بالْمعروف ، والنهي عنِ الْ« 

١٩١- ُبٍ يف :  الثَّامنذَه نامتاً ملَّم رأى خوس هلَيلّى اُهللا ععن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أَن رسولَ اللَّه ص
فَقيل للرجل بعد ما  »يعمد أَحدكُم إِلَى جمرة من نارٍ فَيجعلها يف يده ، « : يد رجلٍ ، فَنزعه فطَرحه وقَال 

ال واللَّه ال آخذُه أَبداً وقَد طَرحـه   :قَالَ  .خذْ خامتَك ، انتفع بِه  :ذَهب رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  .رواه مسلم  .رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

١٩٢- عاسالْ:  الت أَبِي سعيد نبـن  ع اللَّه ديبلَى علَ عروٍ رضي اللَّه عنه دخذَ بن عمائرِي أَنَّ عحسنِ البص
إِنَّ شـر  «  :أَي بين ، إِني مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقـولُ  : أَي بن زياد فَقَالَ : زياد فَقَالَ 

اجلس فَإِنما أَنت من نخالَة أَصحابِ محمد صـلّى اُهللا  : فَقَالَ لَه . نْ تكُونَ منهم فَإِياك أَ »الرعاِء الْحطَمةُ 
  .رواه مسلم  وهلْ كَانت لَهم نخالَةٌ إِنما كَانت النخالَةُ بعدهم ويف غَريِهم ،: علَيه وسلَّم ، فقال 
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١٩٣- ح:  الْعاشر نلَّم قال عوس هلَيلّى اُهللا عنَّ « : ذيفةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النيب صرأْملَت هدفِْسي بِيي نوالَّذ
عدت ثُم ، هنقَاباً مع كملَيعثَ عباللَّه أَنْ ي كَنوشلَي كَرِ ، أَونِ املُننَّ عوهنولَت ، وفبالْمعر جابـتسفَالَ ي هون 

 رواه الترمذي وقال  »لَكُم : حديثٌ حسن.  

أَفْضلُ «: عن أَبِي سعيد الْخدري رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال:  عشر الْحادي -١٩٤
  .حديثٌ حسن : رواه أبو داود ، والترمذي وقال »الْجِهاد كَلمةُ عدلٍ عند سلْطَان جائرٍ 

عن أَبِي عبد اللَّه طارِقِ بنِ شهابٍ الْبجلي اَألحمِسي رضي اللَّه عنه أَنَّ رجالً سـأَلَ  :  عشر الثَّاين -١٩٥
سـلْطَان  كَلمةُ حق عند «: قَالَ  أَي الْجِهاد أَفْضلُ؟: النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وقَد وضع رِجلَه يف الغرزِ 

  .رواه النسائي بإسناد صحيحٍ  »جائر 

بِعينٍ معجمة مفْتوحة ثُم راٍء ساكنة مث زاي ، وهو ركَاب كَورِ الْجملِ إِذَا كَانَ مـن جِلْـد أَو    »الْغرز « 
  .الَ يختص بِجِلد وخشبٍ : خشبٍ ، وقيلَ 

١٩٦- رثَ عشرضي اللَّه عنه قال :  الثَّال ودعسلَّم : عن ابن موس هلَيلّى اُهللا علَ «: قال رسول اللَّه صإِنَّ أَو
يا هذَا اتق اللَّه ودع ما تصنع فَإِنه ال : ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ 

فَعلُـوا  لك ، ثُم يلْقَاه من الْغد وهو علَى حاله ، فال مينعه ذلك أَنْ يكُونَ أَكيلَه وشرِيبه وقعيده ، فَلَما  يحلُّ
لسـان داود   لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى{  : ثُم قال  »ذَلك ضرب اللَّه قُلُوب بعضهِم بِبعضٍ 

يفْعلُون  وعيسى ابنِ مرميِ ذلك مبا عصوا وكَانوا يعتدونَ ، كَانوا ال يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا
متا قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذينلَّووتي مهنرياً مرى كثلَّم توس هلَيلّى اُهللا عص  مهفُسأَن ملَه{  

كَالَّ ، واللَّه لَتأْمرنَّ بالْمعروف ، ولَتنهـونَّ  « : ثُم قَالَ  }  ٨١، ٧٨: املائدة [   }فَاسقُونَ {  : إىل قوله 
صرنه علَى الْحق قَصراً ، أَو لَيضرِبن عنِ الْمنكَرِ، ولَتأْخذُنَّ علَى يد الظَّالمِ ، ولَتأْطرنه علَى الْحق أَطْراً ، ولَتقْ

 مهنا لَعكَم نكُملْعلَي ضٍ ، ثُمعلَى بع كُمضعحديث حسن : رواه أبو داود، والترمذي وقال » اللَّه بقُلُوبِ ب.  

 :يها الناس إِنكُم تقرءونَ هذه اآليةَ يا أَ: قال . عن أَيب بكْرٍ الصديق ، رضي اللَّه عنه :  الرابع عشر -١٩٧
 } متيدتلَّ إِذَا اهض من كُمرضال ي كُمفُسأَن كُموا علَينآم ينا الَّذها أَيعت   ] ١٠٥: املائدة [  }يـموإِين س
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ا رأَوا الظَّالم فَلَم يأْخذُوا علَى يديه أَوشك أَنْ يعمهم إِنَّ الناس إِذَ« : رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 
 هنقَابٍ مرواه أبو داود ، والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة  »اللَّه بِع.  

  

 باب تغليظ عقوبة من أمر مبعروف -٢٤
  علهه فأو ى عن منكر وخالف قولُ

  .} ! اس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأتأمرون الن{ :  قال اللَّه تعاىل
  .}! كرب مقتاً عند اللَّه أن تقولوا ما ال تفعلون! يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون؟{ :وقال تعاىل

  .} أاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إىل ما { :  وقال تعاىل إخباراً عن شعيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم

سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أَيب زيد أُسامة بنِ حارثَةَ ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٩٨
ما يدور احلمار يف يؤتـى بالرجلِ يوم الْقيامة فَيلْقَى يف النار ، فَتندلق أَقْتاب بطْنِه ، فيدور بِها كَ« : يقُولُ 

يا فُالنُ مالَك ؟ أَلَم تكُن تأْمر باملَعروف وتنهى عنِ املُنكَرِ ؟ فَيقُولُ : الرحا ، فَيجتمع إِلَيه أَهلُ النار فَيقُولُونَ 
  .متفق عليه  »وَآتيه بلَى ، كُنت آمر باملَعروف والَ آتيه ، وأَنهى عنِ املُنكَرِ : 

 قولُه : » قدلنت«  جرخت اهنعمالِ املهملة ، وبالد وو . ه » اَألقْتاب«  : بتا قهداُء ، واحعاَألم.  

  

  باب األمر بأداء األمانة -٢٥
  .} إن اللَّه يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { :  قال اللَّه تعاىل

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها { :  وقال تعاىل
 .} اإلنسان؛ إنه كان ظلوماً جهوالً 

إِذَا : آيةُ املُنافقِ ثَـالثٌ «  :عن أَيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، أن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٩٩
  .متفق عليه »ب ، وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا آؤتمن خانَ حدثَ كَذَ
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  . »وإِنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلم « : ويف رواية        

د حدثنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، حديثْني قَ :وعن حذيفَة بنِ الْيمان ، رضي اللَّه عنه ، قال -٢٠٠
 راآلخ تظرا أَنأَنا ، ومأَحده تأَيلَ الْقُرآنُ فَعلمـوا  : رزن الِ ، ثُمجذْرِ قُلُوبِ الريف ج زلتة نانثَنا أَنَّ اَألمحد

لنومةَ فَتقبض اَألمانةُ من ينـام الرجل ا« :من الْقُرآن ، وعلموا من السنة ، ثُم حدثنا عن رفْعِ اَألمانة فَقال 
هفَيظَلُّ أَثَر ، قَلْبِه نةُ ماناَألم قبضةَ فَتموالن ينام ثُم ، كْتثْلَ الْوا مهفَيظلُّ أَثَر ، ـلِ ،    قَلْبِهجثْـل أثـرِ الْما م

 سلَيترباً ونراه مفَنفطَ فت ، لكلَى رِجع هترجحرٍ دميٌء كجش يهف «  ، ـهللَى رِجا عهرجحاةً فَدصأَخذَ ح ثُم
إِنَّ يف بنِي فَالن رجالً أَميناً ، حتى يقَـالَ  : فَيصبح الناس يتبايعونَ ، فَال يكاد أَحد يؤدي اَألمانةَ حتى يقَالَ 

ولَقَد أَتى علَي زمـانٌ  . عقلَه ، وما يف قلْبِه مثْقَالُ حبة من خردلِ من إِميانما أَجلده ما أَظْرفه ، ما أَ: للَّرجلِ 
ه ، لَيردنه علَي ساعيوما أُبالي أَيكُم بايعت ، لَئن كَانَ مسلماً لريدنه علي دينه ، ولَئن كَانَ نصرانياً أَو يهوديا 

  .متفق عليه  »وأَما الْيوم فَما كُنت أُبايع منكم إِالَّ فُالناً وفالناً 

يجمع « :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن حذَيفَةَ ، وأَيب هريرة ، رضي اللَّه عنهما، قاال  -٢٠١
قُومفَي اسالَى ، النعتو باركقُولُون  اللَّه ، تفَي ، هلَياللَّه ع صلوات مونَ آدأْتةُ ، فَينالْج ملَه لفزى تتونَ حنؤمالْم

وهلْ أَخرجكُم من الْجنة إِالَّ خطيئَةُ أَبِيكُم ، لَست بصاحبِ ذَلـك ،  : يا أَبانا استفْتح لَنا الْجنةَ ، فَيقُولُ : 
لَست بصاحبِ ذَلك إِنما كُنت : فَيأتونَ إبراهيم ، فيقُولُ إبراهيم : لَى ابنِي إبراهيم خليل اللَّه ، قَالَاذْهبوا إِ

احب لست بِص: خليالً من وراَء وراَء ، اعمدوا إِلَى موسى الذي كَلَّمه اللَّه تكْليماً ، فَيأْتونَ موسى ، فيقُولُ 
فَيأْتونَ محمداً صـلّى اُهللا  . لَست بِصاحبِ ذلك: ذلك، اذْهبوا إِلَى عيسى كَلمة اللَّه وروحه فَيقُولُ عيسى 

االً ، فيمر أَولُكُم علَيه وسلَّم ، فَيقُوم فَيؤذَنُ لَه ، وترسلُ اَألمانةُ والرحم فَيقُومان جنبتي الصراط يميناً وشم
أَلَم تروا كَيف مير ويرجع يف طَرفَة عينٍ ؟ ثُم « : بأَبِي وأُمي ، أَي شيٍء كَمر الْبرقِ ؟ قال : قُلْت » كَالْبرقِ 

رب سلِّم : هم ، ونبيكُم قَائم علَى الصراط يقُولُ كَمر الريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ ؟ وأَشد الرجالِ تجرِي م أَعمالُ
ط كَالليـب  ، حتى تعجِز أَعمالُ الْعباد ، حتى يجئَ الرجلُ ال يستطيع السير إالَّ زحفاً ، وفي حافَتي الصرا

 بِه ترأُم نم ذةٌ بأَخورأْملَّقَةٌ معارِ ميف الن سدكَرماجٍ ون وشدخفَم ،«  رإِنَّ قَع هدةَ بِيريرأَبِي ه فْسي نالَّذو
  .رواه مسلم . جهنم لَسبعونَ خريفاً 
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بتلْـك الدرجـة   لست : بِالضم بِال تنوينٍ ، ومعناه: وقيل . هو بالْفَتحِ فيهما  »وراَء وراَء « : قوله        
  .وقَد بِسطْت معناها يف شرحِ صحيح مسلمٍ ، واللَّه أعلم . الرفيعة ، وهي كَلمةٌ تذْكَر علَى سبِيل التواضعِ 

الزبيـر  لَما وقَف : عبد اللَّه بنِ الزبيرِ ، رضي اللَّه عنهما قال  وعن أَبِي خبيبٍ بضم اخلاِء املعجمة  -٢٠٢
يا بني إِنه ال يقْتلُ الْيوم إِالَّ ظَالم أَو مظْلُوم ، وإِني الأُرنِـي إِالَّ  : يوم الْجملِ دعانِي فَقُمت إِلَى جنبِه ، فَقَالَ 

نيى دريِ أَفَتيني لَدمرِ هأَكْب نإِنَّ مظْلُوماً، وم وملُ الْيأُقْتقَالَ س ئاً ؟ ثُميمالنا ش نقى مبا يا واقْـضِ  : نالَنم بع
فَإِن فَضلِ من مالنـا  : قَالَ . دينِي ، وأَوصى بالثُّلُث ، وثُلُثه لبنيه ، يعنِي لبنِي عبد اللَّه بن الزبري ثُلُثُ الثُّلُث 

وكان ولَد عبد اللَّه قَد ورأى بعض بين الزبيرِ خبيبٍ وعباد : ك ، قَالَ هشام بعد قَضاِء الدينِ شيٌء فثُلُثُه لبنِي
 اتنب سعوت ننيةُ بعست ئذموي لَهاللَّه . ، و دبقُول : قَالَ عيو نِهينِي بديوصل يعفَج :  عـن تجزإِنْ ع ينا بي

فَاس هنيٍء مش اليمبو هلَيع نعقَالَ . ت : ى قُلْتتح ما أراد تريا دم اللَّه؟ قَالَ  فَو الَكوم نم تا أَباللَّه : ي .
فَقُتلَ الزبير : قَالَ . يا مولَى الزبيرِ اقض عنه دينه ، فَيقْضيه : فَواللَّه ما وقَعت يف كُربة من دينِه إِالَّ قُلْت: قال 

 ةيندةَ داراً بالْمرشى عدإِحةُ وابا الْغهنم ، نيضماً إِالَّ أَرهرالَ داراً ويند عدي لَماً  . واردو ، ةـرصن بالْبوداري
 رصاراً بِمدالذي كَانَ: قال . بالْكُوفَة و هنيا كَانَ دمإِنقُولُ  وفَي ، اهإِي هعودتسبِاملالِ ، فَي يهأْتلَ يجأَنَّ الر هلَيع

ربيعةَ : الزيالض هلَيى عشي أَخإِن لَفس وه لَكنئاً إِالَّ  . ال وـيراجاً وال شايةً وال خال جِبةً قَطُّ واري إَما ولمو
 عوٍ مكُونَ يف غَزانَ رضي اللَّه عنـهم ،  أَنْ يثْمعو رمعكْر وأَبِي ب عم لَّم ، أَووس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص

بـد  فَحسبت ما كَانَ علَيه من الدينِ فَوجدته أَلْفَي أَلْف ومائَتي أَلْف، فَلَقي حكيم بن حزامٍ ع: قَالَ عبد اللَّه 
: حكـيم  : فَقَالَ . مائَةُ أَلْف : يا ابن أَخي كَم علَى أَخي من الدينِ ؟ فَكَتمته وقُلْت : للَّه بن الزبيرِ فَقَالَ ا

 اللَّه دبفَقَالَ ع ، هذه سعت الَكُموا أَرى أَماللَّه مو : أَلْفَي أَلْف تإِنْ كَان كتأَي؟ قَالَ أَر أَلْف يائَتمـا  : ؟ وم
وكَانَ الزبير قد اشترى الْغابةَ بِسبعني : قَالَ . أَراكُم تطيقُونَ هذَا ، فَإِنْ عجزتم عن شىء منه فَاستعينوا بِي 

أَلْف ائَةمتوس بِأْلف ألف اللَّه دبا عهاعائَة أَلْف، فَبفَقالَ  وم قَام ـا  : ، ثُمنوافء فَلْييرِ شيبلَى الزع كَانَ لَه نم
إِنْ شـئْتم تركْتهـا   : ه بِالْغابة ، فأَتاه عبد اللَّه بن جعفر ، وكَانَ لَه علَى الزبيرِ أَربعمائة أَلْف ، فَقَالَ لعبد اللَّ

 دب؟ قَالَ ع اللَّه : اللَّه لَكُم دبفقال ع ، مترونَ إِنْ أَخرؤخا تيما فوهملْتجع مئْتال ، قـال  : ال ، قال فَإِنْ ش :
فَّـاه  فَباع عبد اللَّه منها فَقَضى عنه دينـه ، وو . لَك من هاهنا إِلَى هاهنا: فَاقْطَعوا لي قطْعةً ، قال عبد اللَّه 

نب رذنالْمانَ ، وثْمع نو برمع هدنعةَ واوِيعلَى مفَقَدم ع ، فنِصمٍ وهعةُ أَسبا أَرهمن يقبةَ  وعمن زابرِ ، وبيالز
أَربعةُ أَسـهمٍ  : كَم بقي منها ؟ قال : كُلُّ سهمٍ بِمائَة أَلْف قال: كَم قَومت الْغابةُ ؟ قال : فقال لَه معاوِيةُ . 
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قَد أَخـذْت  : قَد أَخذْت منها سهماً بِمائَة أَلْف ، وقال عمرو بن عثْمان : ونِصف ، فقال الْمنذر بن الزبيرِ 
 أَلْف ائَةماً بِمها سهنةَ . معن زمنها : وقال ابم ذْتأَخ اوِيةُ قَدعفَقَالَ م ، أَلْف ائَةماً بِمها؟ : سهنم يقب كَم

وباع عبد اللَّه بن جعفَرٍ نصيبه من : قَالَ . قَد أَخذْته بِخمسني ومائَة ألف : سهم ونصف سهمٍ ، قَالَ : قال 
أَلْف ائَةمةَ بِستاوِيعم .ا فَرغَ ابنريِ  فَلَمبو الزنقَالَ ب نِهقََضاِء دي نرِ ميبا : الزرياثَنا مننيب ال  : قَالَ . اقِْسم اللَّـهو

ـ  . أَال من كان لَه علَى الزبيرِ دين فَلْيأْتنا فَلْنقْضه : أَقِْسم بينكُم حتى أَنادي باملوسم أَربع سنِني  لُّ فَجعـلَ كُ
وةنِس عبرِ أَريبالثُلث وكَان للز فَعود مهنيقَسم ب ننيس عبضى أَرا موسمِ ، فَلَمي يف الْمادني ةنفَأَصـاب  س ، 

  .بخاري رواه ال .كُلَّ امرأَة أَلْف أَلْف ومائَتا أَلْف ، فَجميع ماله خمسونَ أَلْف أَلْف ومائَتا أَلْف

  

٢٦- املظامل باب حترمي الظلم واألمر برد  
  .} ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع { :  قال اللَّه تعاىل

  .} وما للظاملني من نصري { :  وقال تعاىل
 .يف آخر باب ااهدة) ١١١انظر احلديث رقم (وأما األحاديث فمنها حديث أيب ذر املتقدم 

اتقُوا الظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات « : عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن جابر رضي اللَّه -٢٠٣
ماَءهعلى أَنْ سفَكَوا د ممحلَه ، لَكُمكَانَ قَب ـَن م واسـتحلُّوا  يوم الْقيامة ، واتقُوا الشح فَإِنَّ الشح أَهلَك م

حارِمم مرواه مسلم  »ه.  

لَتؤدنَّ الْحقُوق إِلَى أَهلها « : وعن أَبِي هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٠٤
  .رواه مسلم  »يوم الْقيامة حتى يقَاد للشاة الْجلْحاء من الشاة الْقَرناء 

كُنا نتحدثُ عن حجة الْوداعِ ، والنبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : عمر رضي اللَّه عنهما قال وعن ابن  -٢٠٥
نى عليه ثُـم  بين أَظْهرِنا ، والَ ندرِي ما حجةُ الْوداع ، حتى محد اللَّه رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وأَثْ

أَنذَره نوح والنبِيون : ما بعثَ اللَّه من نيب إالَّ أَنذَره أُمته «  : كَر الْمِسيح الدجالَ فَأَطْنب يف ذكْرِه ، وقَالَذَ
م، إِنَّ ربكُم لَيس بأَعور ، وإِنه من بعده ، وإنه إنْ يخرج فيكُم فما خفي عليكُم من شأْنِه فَلَيس يخفي علَيكُ

أال إن اللَّه حرم علَيكُم دماَءكُم وأَموالكُم ، كَحرمة يومكُم هذا . أَعور عين الْيمنى ، كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ 
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: اللَّهم اشهد ثَالثاً ويلَكُـم أَو  «  :نعم ، قال : قَالُوا  »، يف بلدكُم هذا ، يف شهرِكُم هذا أالَ هل بلَّغت ؟ 
رواه البخـاري ، وروى مسـلم    »ال ترجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضِ : وحيكُم ، انظُروا

  .بعضه 

ظَلَم قيد شـبرٍ مـن    من(( : وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -٢٠٦
 نيضعِ أَربس من قَهضِ طُوعليه  ))األر متفق.  

إِنَّ اللَّه لَيملي للظَّالمِ « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه قال  -٢٠٧
، هتفْلي لَم ذَهأَ  فَإِذَا أَخقَر ثُم :  } ديدش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمي ظَالهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ ككَذَلو{  .  

إنك تأْتي قوماً مـن  « :بعثَنِي رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال : وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال  -٢٠٨
لَى شَهادة أَنْ ال إِلَه إالَّ اللَّه ، وأَني رسول اللَّه فإِنْ هم أَطاعوا لذَلك ، فَـأَعلمهم أَنَّ  أَهلِ الْكتاب ، فادعهم إِ

 ه قَد افْترضاللَّه قَد افْترض علَيهم خمس صلَوات يف كُلِّ يومٍ ولَيلَة ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لذلك ، فَأَعلمهم أَنَّ اللَّ
واتقِ . موالهم علَيهم صدقَةً تؤخذُ من أَغنيائهِم فَترد علَى فُقَرائهم ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لذلك ، فَإِياك وكَرائم أَ

 ابجاللَّه ح نس بينها وبيلَي هظْلُومِ فَإِنوةَ الْمعليه  »دع متفق.  

٢٠٩- الر دد عبميرضي اللَّه عنه قال وعن أَبِي ح يداعالس من بنِ سعدح :  ـهلَيلّى اُهللا عص بِيملَ النتعاس
 قَالُ لَهي دن اَألزالً مجلَّم رقـال : وس ما قَدفَلَم ، دقَةلَى الصع ةبِياللُّت ـناب :  إِلَـي يذَا أُهدهو ،ذَا لَكُمه

أَما بعد فَإِني أَستعملُ « : ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على الْمنربِ ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قال فَقَام رسولُ اللَّ
ي ، أَفَال جلس يف هذَا لَكُم، وهذَا هديةٌ أُهديت إِلَ: الرجلَ منكُم على الْعملِ مما والَّنِي اللَّه ، فَيأْتي فَيقُولُ 

قي اللَّـه تعـالَى ،   بيت أَبيه أَو أُمه حتى تأْتيه إِنْ كَانَ صادقاً، واللَّه ال يأْخذُ أَحد منكُم شيئاً بِغيرِ حقِّه إالَّ لَ
ثُم  عرياً لَه رغَاٌء ، أَو بقرة لَها خوار ، أَو شاةً تيعريحملُه يوم الْقيامة، فَال أَعرفَن أَحداً منكُم لَقي اللَّه يحملُ ب

  .متفق عليه  ثالثاً ، »اللَّهم هلْ بلَّغت «  :رفَع يديه حتى رؤِي بياض إبطيه فقال 

من كَانت عنده مظْلمةٌ َألخيه « : قال وعن أَيب هرِيرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٢١٠
إنْ كَانَ لَه ، مهروال د ارينلَ أَنْ ال يكُونَ دقَب مه الْيولَّلْهِ منحٍء ، فَلْيتيش نم أَو هضرع نذَ ، ماحلٌ أُخملٌ صع 

أُخ اتنحس لَه كُني وإنْ لَم ، هرِ مظْلمتبِقد هنم هلَيلَ عمفَح بِهصاح ئَاتسي نرواه البخاري  »ذَ م.  
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الْمسـلم  «: وعن عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاص رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢١١
رجه نم اجِرهوالْم ، هدوي سانِهل نونَ مملسالْم ملس نم  هنى اللَّه عهمتفق عليه » ما ن.  

كَانَ علَى ثَقَل النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رجلٌ يقَالُ لَه كركرةُ ، فَمات  :وعنه رضي اللَّه عنه قال  -٢١٢
رواه  .ونَ إِلَيه فوجدوا عباَءة قَد غَلَّهـا فَذَهبوا ينظُر »هو يف النارِ «  :فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .البخاري 

إِنَّ الزمانَ قَـد  « : وعن أَيب بكْرةَ نفَيعِ بنِ احلارث رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٢١٣
 ضواَألر مواتاللَّه الس لَقخ موي هئَتيكَه اردتم: اسرةٌ حعبا أَرهنراً ، مهر ششا عنةُ اثْنالس : اتيالوتثَالثٌ م :

اللَّـه  : قلْنـا   »ذُو الْقعدة وذو الْحجة ، والْمحرم ، ورجب الذي بين جمادي وشعبانَ ، أَي شهرٍ هذَا ؟ 
ا أَننى ظنتح لَم ، فَسكَتأَع ولُهقال ورس ، همرِ اسيبِغ يهسميس ؟أَ :ه ةجس ذَا الْحا  ليقـال  : بلَى: قُلْن:  »

أَلَيس الْبلْدةَ «  :قال . اللَّه ورسولُه أَعلم ، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه بغير اسمه : قُلْنا »فأَي بلَد هذَا ؟ 
اللَّه ورسولُه أَعلم ، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه : قُلْنا  »فَأَي يومٍ هذَا ؟ «  :قال . بلَى : قُلْنا  »احلرم ؟ 

 هر امسر ؟ «  :قال . بِغيحالن موي سا  »أَلَيلَى : قُلْنقال . ب:  »  كُملَـيع كُمراضوأَع الَكُموأَمو ماَءكُمفإِنَّ د
كُم ، أَال رام ، كَحرمة يومكُم هذَا يف بلَدكُم هذا يف شهرِكم هذَا ، وستلْقَون ربكُم فَيسأْلُكُم عن أَعمـال ح

بعض من يبلغـه أَنْ   فَال ترجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ، أَالَ ليبلِّغِ الشاهد الْغائب ، فلَعلَّ
«  :نعم ، قـال  : قُلْنا  »أَال هلْ بلَّغت ، أَال هلْ بلَّغت ؟ « : ثُم قال  »يكُونَ أَوعى لَه من بعضِ من سمعه 

 هداش معليه » اللَّه متفق.  

منِ « : ه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالوعن أَيب أُمامةَ إِياسِ بنِ ثعلَبةَ الْحارِثي رضي اللَّه عن -٢١٤
وإِنْ كَانَ شـيئاً  : فقال رجلٌ  »اقْتطَع حق امريٍء مسلمٍ بيمينِه فَقد أَوجب اللَّه لَه النار ، وحرم علَيه الْجنةَ 

  .رواه مسلم  »ن أَراك وإِنْ قَضيباً م«  :يِسرياً يا رسولَ اللَّه ؟ فقال 

من استعملْناه منكُم علَـى  « : سمعت رسولَ اللَّه يقُول : وعن عدي بن عميرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٢١٥
 ةيامم الْقيو ي بِهأْتكَانَ غُلُوال ي ، قَها فَوطاً فَميخا منمل ، فَكَتملٌ »عرج ي  فقَام إَلْيهارِ ، كأَنصاَألن نم ودأَس

سمعتك تقُول كَذَا وكَذَا ، قال : قال  »ومالك ؟ «  :يا رسول اللَّه اقْبل عين عملَك قال: أَنظر إِلَيه ، فقال 
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منه أَخذَ وما نهِِى عنه انتهى من استعملْناه علَى عملٍ فلْيجِيء بقَليله وكثريِه ، فما أُوتي : وأَنا أَقُولُه اآلن «  :
  .رواه مسلم » 

ملَّا كان يوم خيرب أَقْبل نفر من أَصحابِ النبِي صـلّى اُهللا   :وعن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه قال  -٢١٦
فقال النبِـي  . فالنٌ شهِيد : رجلٍ فقالوا فُالنٌ شهِيد ، وفُالنٌ شهِيد ، حتى مروا علَى : علَيه وسلَّم فَقَالُوا 

  .رواه مسلم  »كالَّ إِني رأَيته في النارِ في بردة غَلَّها أَو عباَءة «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

٢١٧- هلَيلّى اُهللا عبنِ ربعي رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه ص ةَ الْحارثادوعن أَيب قَت   ،ـيهمقَام ف هلَّم أَنوس
يا رسول اللَّه أَرأَيت إِنْ  :فذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه ، واِإلميانَ بِاللَّه أَفْضلُ اَألعمالِ، فَقَام رجلٌ فقال

نعم إِنْ قُتلْت فـي  « : ى اُهللا علَيه وسلَّم فقال لَه رسولُ اللَّه صلّ قُتلْت في سبِيلِ اللَّه ، تكَفِّر عنِي خطَاياى؟
كيف قُلْت « : ثُم قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  »سبِيلِ اللَّه وأَنت صابر محتِسب ، مقْبِلٌ غير مدبرٍ 

: فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   خطَاياي ؟ أَرأَيت إِنْ قُتلْت في سبِيل اللَّه ، أَتكَفر عين: قال  »؟ 
» كي ذلرِيلَ قال لن فَإِنَّ جِبيبِرٍ ، إِالَّ الددم رقبِلٌ غَيم ، ِسبتحم ت صابِروأَن عمرواه مسلم  »ن.  

٢١٨- هلَيلّى اُهللا علَّم قال  وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، أَن رسولَ اللَّه ص؟«: وس سفْلون من الْمردأَت« 
إِنَّ الْمفْلس من أُمتي من يأْتي يوم الْقيامة بِصـالة  «  :فقال  .الْمفْلس فينا من ال درهم لَه وال متاع  :قالُوا 

مالَ هذَا، وسفَك دم هذَا ، وضرب هذا ، فيعطَى  وصيامٍ وزكَاة ، ويأْتي وقَد شتم هذا ، وقذَف هذَا وأَكَلَ
   ـاهطَايخ ـنـذَ مأُخ ، هلَيا عم يلَ أَنْ يقْضحسناته قَب تفَإِنْ فَنِي ، هاتنن حسذا موه ، هاتنحس نهذَا م م

  .رواه مسلم  »فَطُرحت علَيه ، ثُم طُرِح يف النارِ

٢١٩- س لَّم قال وعن أُموس هلَيلّى اُهللا علَمةَ رضي اللَّه عنها ، أَن رسول اللَّه ص:  »  كُـمإِنو ، را بشا أَنمإِن
 من قَضيت لَهتختصمونَ إِلَي ، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن حبجته من بعض ، فأَقْضي لَه بِنحو ما أَسمع فَ

  .أَعلَم : أَي  »أَلْحن «. متفق عليه  »حبق أَخيه فَإِنما أَقْطَع لَه قطْعةً من النارِ 

لَن يزالَ الْمؤمن فـي  «  :وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٢٢٠
ي الَمم ينِهد نم ةحراماً فُسماً حد برواه البخاري  »ص.  
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مسعت رسولَ اللَّه : وعن خولَةَ بِنت عامرٍ اَألنصارِية ، وهي امرأَةُ محزةَ رضي اللَّه عنه وعنها ، قالت  -٢٢١
رواه  »يرِ حـق فَلهم النار يوم الْقيامـة  إِنَّ رِجاالً يتخوضونَ في مالِ اللَّه بِغ« : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 

  .البخاري 

  

٢٧- رمات املسلمني باب تعظيم ح  
  والشفقة عليهم ورمحتهم وبيان حقوقهم

  .} ومن يعظم حرمات اللَّه فهو خري له عند ربه { :  قال اللَّه تعاىل
  .}  ومن يعظم شعائر اللَّه فإا من تقوى القلوب{ :  وقال تعاىل
  .} واخفض جناحك للمؤمنني { :  وقال تعاىل
من قتل نفساً تغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً، ومن أحياها فكأمنـا  { :  وقال تعاىل

  .} أحيا الناس مجيعاً 

ـ « :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه قال  -٢٢٢ ن  الْممـؤللْم منؤ
  .متفق عليه  .وشبك بين أَصابِعه  »كَالْبنيان يشد بعضه بعضاً 

من مر في شيٍء من مساجِدنا ، أَو أَسـواقنا،  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٢٢٣
  .متفق عليه  »و ليقْبِض علَى نِصالها بِكفِّه أَنْ يصيب أَحداً من الْمسلمني منها بِشيٍء ومعه نبلٌ فَلْيمِسك ، أَ

مثَلُ الْمؤمنِني «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن النعمان بنِ بشريٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٢٢٤
وت مهادوي تى فمرِ والْحبالسه الْجسد رسائ ى لهداعت وضع هنكَى متإِذَا اش دسثَلُ الْجم ، هِمعاطُفوت هِمماحر

  .متفق عليه  »

 قبل النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم الْحسن ابن علي رضـي اللَّـه  : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٢٢٥
 عابِسٍ ، فقال اَألقْرح نب اَألقْرع هدنععنهما ، و:    ـهظَـر إِلَيأَحداً فن مهنم لتما قَب الْولَد نشرةً مي عإِنَّ ل

  .متفق عليه  »من ال يرحم ال يرحم« :رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال 
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قدم ناس من اَألعرابِ علَى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم،   :عنها قالت وعن عائشةَ رضي اللَّه  -٢٢٦
لَكنا واللَّه ما نقَبلُ ، فقال رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : قالوا  »نعم «  :أَتقبلونَ صبيانكُم ؟ فقال : فقالوا 
  .متفق عليه  »اللَّه نزع من قُلُوبِكُم الرمحةَأَو أَملك إِنْ كَانَ «  :وسلَّم 

من ال يرحم «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -٢٢٧
  .متفق عليه  »الناس ال يرمحه اللَّه 

إِذا صـلى أَحـدكُم   «  :سولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ ر -٢٢٨
 والْكَبِري السقيمو يفعالض يهِمفَإِنَّ ف ، فِّفخاسِ فلْياَء . للنل ما شفَلْيطَو فِْسهنل كُمدلَّى أَحوإِذَا ص«   متفـق

  .عليه 

 ويف رواية:  » ةوذَا الْحاج« .  

إِنْ كَان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لَيدع الْعملَ ، وهـو   :ن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَت وع -٢٢٩
 هِملَيع ضفْرفي اسالن لَ بِهمعيةَ أَنْ يشخ ، ملَ بِهعأَنَ ي بعليه  »حي متفق.  

٢٣٠-  ا رضي اللَّه عنها قالَتهوعن: ماههفقـالوا  ن ، مةً هلُمحن الْوِصال رلَّم عوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن :
جيعـلُ يفَّ  : متفق عليه معناه  »إِني لَست كَهيئَتكُم إِني أَبِيت يطْعمين ربي ويسقيين «  :إِنك تواصلُ ؟ قال 

 برشأَكَلَ و نةَ مقُو.  

إِنـي  « :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قَتادةَ الْحارِث بنِ ربعي رضي اللَّه عنه قال  وعن أَيب -٢٣١
أَنْ أَشق علَـى   َألقُوم إِلَى الصالة ، وأُرِيد أَنْ أُطَول فيها ، فَأَسمع بكَاَء الصبِي ، فَأَتجوز في صالتي كَراهيةَ

أُم رواه البخاري  »ه.  

من صلَّى صالةَ «:قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن جندبِ بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال -٢٣٢
مذ نم هطْلُبي من هٍء ، فَإِنيبِش هتمذ نم اللَّه كُماللَّه فَال يطْلُبن مةي ذف وبحِ فَهالص  ـهيكُب درِكْه ، ثُمٍء ييبِش هت

  .رواه مسلم  »علَى وجهِه يف نارِ جهنم 
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املُسلم أَخو املُسلمِ ، ال «  :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٣٣
اجي حكَانَ ف من ، مهلسه ، وال يميظْل  اللَّـه جبةً فَرمٍ كُرلسم ج عنفَر نوم ، هي حاجتف كَانَ اللَّه يهأَخ ة

 ةاميم الْقوي اللَّه رهتماً سلسستر م نوم ، ةيامالْق مبِ يوكُر نةً مبا كُربِه هعليه  »عن متفق.  

املُسلم أَخو الْمسلم ال « :رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قال: وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٢٣٤
حسـبِ  خيُونه وال يكْذبه وال خيْذُلُه ، كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام عرضه ومالُه ودمه التقْوى هاهنـا ، بِ 

  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال  »لمامرِىٍء من الشر أَنْ يحقر أَخاه املس

ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغَضـوا وال  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٢٣٥
م ال يظلمه وال يحقره املُسلم أَخو الْمسل. تدابروا وال يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ ، وكُونوا عباد اللَّه إِخواناً

 ذُلُهخنا . وال ياهى هقْوالت     اتثَالَثَ مر رِهدإِلَى ص ريشوي      ر أَخـاهقحأَنْ ي رالش نرِيٍء مبِ امبِحس
  .رواه مسلم  »كُلَّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام دمه ومالُه وعرضه . املسلم 

أَنْ يزِيد في ثَمنِ سلْعة ينادي علَيها في السوقِ وحنْوه ، وال رغْبةَ لَه في شرائها بلْ يقْصـد أَنْ   »النجش « 
 ذا حراموه ، رهغَي رغي.  » ردابر :  »والتيِء الذي وراَء الظهكَالش وجيعلَه هرجويه سانعرِض عنِ اِإلنأَنْ ي

  .الدبرِ و

ال يؤمن أَحدكُم حتى يحب َألخيه «  :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٣٦
 فِْسهنل بحا يعليه  »م متفق.  

يا : فقَالَ رجلٌ »ماً أَو مظْلُوماًانصر أَخاك ظَال«  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٢٣٧
تحجزه أَو تمنعه من الظُّلْمِ «  :رسول اللَّه أَنصره إِذَا كَانَ مظلُوماً أَرأَيت إِنْ كَانَ ظَالماً كَيف أَنصره ؟ قال

 هرصك نرواه البخاري  »فَإِنَّ ذل.  

حق الْمسلمِِ علَى الْمسلمِ «  :أَنَّ رسول الَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه -٢٣٨
 سِ : مخساطيت العشموت ، عوةزِ ، وإِجابة الدائالْجن اعبوات ، ةُ الْمرِيضاديعالمِ ، والس دمتفق عليه  »ر.  
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إِذا لقيته فسلِّم عليه ، وإِذَا دعاك فَأَجبه ، وإِذَا استنصحك فَانصح :  حق الْمسلمِ ست«  :ويف رواية ملسلمٍ  
 هتمد اللَّه فَشوإِذا عطَس فحم ، له .بعهفات إِذَا ماتو ، هدفَع إِذَا مرِضو«.  

سولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِسبعٍ أَمرنا ر :وعن أَيب عمارة الْرباِء بنِ عازبٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٢٣٩
جابـة  أَمرنا بِعيادة الْمرِيضِ ، واتباعِ الْجنازة ، وتشميت الْعاطس ، وإِبرارِ الْمقِْسمِ ، ونصرِ املظْلُـومِ ، وإِ : 

الذَّهبِ ، وعن شربٍ بالفَضة ، وعنِ املياثرِ احلُمرِ ، ونهانا عن خواتيم أَو تختمٍ ب. الداعي ، وإِفْشاِء السالمِ 
  .متفق عليه  .وعنِ الْقَسي ، وعن لُبسِ احلَرِيرِ واِإلستبرقِ والديباجِ 

       عِ اُألولِ  :ويف روايةبي السف الةالض ادشوإِن.  

َأللف ، وثَاء مثلثة بعدها ، وهي مجع ميثرة ، وهي شيٌء يتخذُ من حرِيرٍ ويحشى بياء مثَناة قبلَ ا »املياثرِ « 
باكالر هلَيع سلريِ جيجِ وكُورِ الْبعري السعلُ فجوي هرغَي قُطْناً أَو »بفتحِ القاف وكسـر السـنيِ    »والقَسي

 دةاملهملة املشد :يهنِ  وطَيلتخم انرِيرٍ وكَتح نم جسنت ابيث.  » الَّةالض ادشا :  »وإِنيفُهعرت.  

  

  باب ستر عورات املسلمني والنهي عن إشاعتها لغري ضرورة -٢٨
 . }هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرةإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا {:  قال اللَّه تعاىل

ال يستر عبد عبداً في الدنيا إِالَّ « : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٤٠
 ةالْقيام مواللَّه ي رهترواه مسلم  »س.  

أَمتي معافًى إِالَّ املُجاهرين ، وإِنَّ كُلُّ « : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعنه قال  -٢٤١
يا فالنُ عملْت الْبارِحـةَ  : من املُجاهرة أَن يعملَ الرجلُ بالليلِ عمالً ، ثُم يصبح وقَد ستره اللَّه علَيه فَيقُولُ 

رتس كْشفي بحصوي ، هرب ترهسي اتب قَدكَذَا ، ومتفق عليه  »اللَّه  كذَا و.  

إِذَا زنت اَألمةُ فَتبني زِناها فَليجلدها احلد ، وال يثَـرب  « : وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٤٢
 »ثةَ فَلْيبعها ولو بِحبلٍ من شعرٍ علَيها ، مثَّ إِنْ زنت الثَّانية فَلْيجلدها احلد وال يثرب علَيها ، ثُم إِنْ زنت الثَّال

  .التوبيخ :  »التثْرِيب«. متفق عليه 
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: قال أَبو هريرةَ  »اضربوه«  :أُتي النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِرجلٍ قَد شرِب خمراً قال  :وعنه قال  -٢٤٣
 :أَخزاك اللَّه ، قال : فَلَما انصرف قَال بعض الْقَومِ . ه ، والضارِب بِثوبِه فمنا الضارِب بِيده والضارِب بِنعل

  .رواه البخاري  »ال تقُولُوا هكَذا ال تعينوا عليه الشيطان 

  

  باب قضاء حوائج املسلمني -٢٩
 .} وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون { : قال اللَّه تعاىل

املسلم أَخــو املسلم « :ضي اللَّه عنهما أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن ابن عمر ر -٢٤٤
ومن كَانَ في حاجة أَخيه كانَ اللَّه في حاجته، ومن فَرج عن مسلمٍ كُربةً فَرج اللَّه . يظلمه وال يسلمه  ال 

بِ يومبةً من كُرا كُر عنه  ةيامالْق ومي اللَّه هرتلماً سسم رتومن س ، متفق عليه » القيامة.  

من نفَّس عن مؤمن كُربـة  «  :وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٤٥
قيامة ، ومن يسر على معسرٍ يسر اللَّه عليه يف الدنيا من كُرب الدنيا ، نفَّس اللَّه عنه كُربة من كُرب يومِ الْ

 ن أَخيهيف عو دد ما كانَ العبالعب ني عويا واآلخرة ، واللَّه في الدناللَّه ف ترهماً سلسر متس ومن ، رةواآلخ ،
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّـه  . ريقاً إىل اجلنة ومن سلك طَريقاً يلْتمس فيه علْماً سهل اللَّه له به ط

ـ   تهم تعالَى ، يتلُون كتاب اللَّه ، ويتدارسونه بينهم إالَّ نزلَت عليهم السكينةُ ، وغَشيتهم الرحمـةُ ، وحفَّ
  .رواه مسلم  »أَ به عملُه ملْ يسرع به نسبه ومن بطَّ. املالئكَةُ ، وذكَرهم اللَّه فيمن عنده 

  

  باب الشفاعة -٣٠
 .} من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها { :  قال اللَّه تعاىل

كان النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا أَتاه طالب حاجة : وعن أَيب موسى اَألشعري رضي اللَّه عنه قال  -٢٤٦
  .متفق عليه  »اشفَعوا تؤجروا ويقْضي اللَّه علَى لسان نبِيه ما أَحب «  :ى جلسائه فقال أَقْبلَ علَ
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  .» ما شاَء «  :ويف رواية  

قال لَها النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال . وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما يف قصة برِيرةَ وزوجِها  -٢٤٧
ـْفع «  :يا رسولَ اللَّه تأْمرنِي ؟ قال : قَالت  »لَو راجعته ؟ «  : رواه  .ال حاجة لي فيه : قَالَت  »إِنما أَش

  .البخاري 

  

  باب اإلصالح بني الناس -٣١
  .} ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة، أو مبعروف، أو إصالح بني الناس { :  قال اللَّه تعاىل

  .} والصلح خري { :  وقال تعاىل
  .} فاتقوا اللَّه وأصلحوا ذات بينكم { :  وقال تعاىل
 .} إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم { :  وقال تعاىل

سِ كُلُّ سالمى من النا« : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٢٤٨
 سمالش يهف طْلُعمٍ تقَةٌ كُلَّ يودص هلَيع : ا ، أَوهلَيع لُهمفَتح هتابي دلَ فجالر نيعتدقَةٌ ، ونِ صين االثْنلُ بيدعت

مت ةطْوةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ ، وبكُلِّ خمالْكَلدقَةٌ، وص اعهتا مهلَيع لَه فَعريطُ اَألذَى تمتدقَةٌ ، وص الةا إِلَى الصيهش
  .متفق عليه  »عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ 

  .تصلح بينهما بِالْعدلِ  »ومعىن تعدلُ بينهما « 

ـ : وعن أُم كُلْثُومٍ بنت عقْبةَ بن أَيب معيط رضي اللَّه عنها قالت  -٢٤٩ رسولَ اللَّه ص تعمس  ـهلَيلّى اُهللا ع
  .متفق عليه » لَيس الْكَذَّاب الذي يصلح بين الناسِ فَينمي خيراً ، أَو يقُولُ خيراً « : وسلَّم يقُولُ 

احلَرب ، : عنِي ت ولَم أَسمعه يرخص يف شيٍء مما يقُولُه الناس إِالَّ يف ثَالث،: ويف رواية مسلمٍ زيادة ، قالت 
 هجوز أَةديثَ املَرحو ، هأَترلِ امجيثَ الردحاسِ ، والن نيب الَحاِإلصو.  
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مسع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم صوت خصـومٍ بالْبـابِ   : وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٢٥٠
واللَّه ال أَفعلُ ، فَخـرج  : ا أَحدهما يستوضع اآلخر ويسترفقُه في شيٍء ، وهو يقُولُ عالية أَصواتهما ، وإِذَ

أَنا يـا  : فقال  »أَين الْمتأَلِّي علَى اللَّه ال يفْعلُ املَعروف ؟ «  :علَيهِما رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال 
  .متفق عليه . ولَ اللَّه ، فَله أَي ذلك أَحب رس

  .احلَالف :  »والْمتأَيل «يسأَلَه الرفْق :  »ويسترفقُه « .يسأَله أَنْ يضع عنه بعض دينِه :  »يستوضعه « معىن 

٢٥١- رضي اللَّه يداعالس وعن أَيب العباس سهلِ بنِ سعد   لَّم بلَغـهوس هلَيلّى اُهللا ععنه ، أَن رسولَ اللَّه ص
ناسٍ معه ، أَنَّ بين عمرِو بن عوف كان بينهم شر ، فَخرج رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلح بينهم في أُ

انحلَّم ووس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص بِسكْرٍ رضي اللَّه عنهما فقال فَحاَء بِاللٌ إِلَى أَيب بالَةُ ، فَجالص ا  :تي
الن مؤأَنْ ت لْ لكالةُ ، فَهالص تانحو ، بِسح لَّم قَدوس هلَيلّى اُهللا عص كْرٍ إِنَّ رسولَ اللَّها بقال  اس؟أَب:  معن

، ئْتإِنْ ش بِاللٌ الص ى فَأَقَامحت فوفي يف الصشاَء رسول اللَّه ميجو ،اسالن روكب ركْرٍ فَكَبو بأَب متقَدالةَ ، و
أَكَثَـر   قام يف الصف ، فَأَخذَ الناس في التصفيقِ ، وكَانَ أَبو بكْر رضي اللَّه عنه ال يلْتفت في صالته، فَلَما

صالت اسلَّالنوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص هار إِلَيلَّم ، فَأَشوس هلَيلّى اُهللا عفَإِذَا رسولُ اللَّه ص ، فَتالْت يقم ، ف
سول اللَّه فَرفَع أَبو بكْر رضي اللَّه عنه يده فَحمد اللَّه ، ورجع القهقرى وراَءه حتى قَام في الصف ، فَتقدم ر

أَيها الناس مالَكُم حـني نـابكُم   « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَصلَّى للناسِ ، فَلَما فرغَ أَقْبلَ علَى الناسِ فقال 
سبحانَ اللَّه ؟ : صالته فَلْيقلْمن نابه شيٌء في . شيٌء يف الصالَة أَخذْمتْ في التصفيقِ ؟، إِنما التصفيق للنساِء 

ما منعك أَنْ تصلِّي بِالنـاسِ حـني   : يا أَبا بكْرٍ . سبحانَ اللَّه ، إِالَّ الْتفَت : فَإِنه ال يسمعه أَحد حني يقُولُ 
ةَ أَنْ يصلِّي بِالناسِ بين يدي رسولِ اللَّه صلّى ما كَانَ ينبغي البنِ أَيب قُحافَ: فقال أَبو بكْر  »أَشرت إِلَيك ؟ 
  .متفق عليه  .اُهللا علَيه وسلَّم 

  .أَمسكُوه ليضيفُوه : » حبِس «  معىن

  

  باب فضل ضعفة املسلمني والفقراء واخلاملني -٣٢
ريدون وجهه، وال تعد عينـاك  واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي ي{ : قال اللَّه تعاىل
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 .} عنهم 

أَال « : مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يقـولُ   : عن حارِثَة بنِ وهب رضي اللَّه عنه قال  -٢٥٢
م بأَهلِ النارِ؟ كُـلُّ عتـلٍّ   أُخبِركُم بِأَهلِ اجلنة ؟ كُلُّ ضعيف متضعف لَو أَقْسم علَى اللَّه ألبره ، أَالَ أُخبِركُ

  .متفق عليه .  »جواظ مستكْبِرٍ 

بفتح اجليم وتشديد الواو وبِالظاِء املعجمة وهو اجلموع املنوع  »واجلواظُ « . الْغليظُ اجلافي :  »الْعتلُّ «    
  .الْقَصري الْبطني : الضخم املُختالُ في مشيته ، وقيلَ : ، وقيلَ 

مر رجلٌ على النيب صلّى اُهللا علَيـه  : وعن أَيب العباسِ سهلِ بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه قال  -٢٥٣
حـري  رجلٌ من أَشراف الناسِ هذا واللَّه : فقال  »ما رأَيك في هذَا ؟ «  :وسلَّم فقالَ لرجلٍ عنده جالسٍ 

 فَّعشفَع أَنْ يإِنْ شو كَحنطَب أَنْ يإِنْ خ .   ، ـلٌ آخـرجر رم لَّم ، ثُموس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص كَتفَس
ن فُقَراِء يا رسولَ اللَّه هذا رجلٌ م: فقال  »ما رأُيك في هذَا ؟ «  :فقال له رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

لقَومع لسإِنْ قَالَ أَنْ ال يو ،فَّعشفَع أَنْ ال يإِنْ شو ، كَحنإِنْ خطَب أَنْ ال ي هذَا حري ، نيملسالْم فقـال  . ه
  .متفق عليه  »هذَا خير من ملِء اَألرضِ مثْلَ هذَا« : رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .بفتح الفاِء  »شفَع«: وقوله. أَي حقيق : هو بفتحِ احلاِء وكسر الراِء وتشديد الياِء  »حرِي « : وله ق    

احتجت اجلنةُ والنـار  «: وعن أَيب سعيد اخلدري رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٥٤
 ارونَ: فقالت النارةُ  يفَّ اجلباجلَن ونَ ، وقَالتركَبما : واملُتهنيب ى اللَّهم فَقَضهيناكاسِ ومسعفَاُء النك : يفَّ ضإِن

لَيا علَيكُمكاُء ، ولأَش ــنم ذابِي أُعذِّب بِكع ارالن كإِناُء ، وأَش ـنم بِك محي أَرمتةُ رحها  اجلنلؤم« 
  .سلم رواه م

إِنه لَيأتي الرجلُ السمني « : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٥٥
 ةوضبع احد اللَّه جننال يزنُ ع يامةالْق موي يمظلَيه  »العع متفق.  

م املسجِد ، أَو شاباً ، فَفقَدها ، أو فقده رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه  وعنه أَنَّ امرأَةً سوداَء كَانت تقُ -٢٥٦
فَكَأَنهم صـغروا أَمرهـا ، أَو    »أَفَال كُنتم آذَنتمونِي « : قال .  مات: وسلَّم ، فَسأَلَ عنها أَو عنه ، فقالوا 
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إِنَّ هذه الْقُبور مملُوَءةٌ ظُلْمةً علَى أَهلها ، « :  فدلُّوه فَصلَّى علَيه ، ثُم قال » برِه دلُّونِي علَى قَ :أَمره ، فقال 
 هِملَيي عالتبص ما لَهرهونعليه  »وإِنَّ اللَّه تعاىل ي متفق.  

بِمد  »وآذَنتمونِي «. الْكُناسةُ :  »والْقُمامةُ «  .أَي تكنس : هو بفتحِ التاِء وضم الْقَاف تقُم «  :قوله      
 ةزاهلَم : ونِي : أَيملَمتأَع.  

رب أَشعثَ أغرب مدفُوعٍ باَألبوابِ لَو أَقْسـم  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٢٥٧
 هَألبر لَى اللَّهرواه مسلم  »ع.  

قُمت علَى بابِ الْجنة ، فَإِذَا عامةُ « : وعن أُسامة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٥٨
علَـى  وقُمت . من دخلَها الْمساكني ، وأَصحاب اجلَد حمبوسونَ غير أَنَّ أَصحاب النارِ قَد أُمر بِهِم إِلَى النارِ 

  .متفق عليه  »بابِ النارِ فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساُء 

     » اجلَدين : بفتحِ اجليم  »وونَ « : وقوله . احلظُّ والْغوسبحم«  أَي : ةول اجلَنخي دف دعب ؤذَنْ هلُمي لَم.  

: لَم يتكَلَّم في املَهد إِالَّ ثَالثَةٌ « : اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى  -٢٥٩
مه وهو عيسى ابن مريم ، وصاحب جريجٍ ، وكَانَ جريج رجالً عابِداً ، فَاتخذَ صومعةً فكانَ فيها ، فَأَتته أُ

 صلي فَقَالَتفقال : ي ، جيريا ج :ي  ـهتأَت دالْغ نا كَانَ مفَلَم صرفَتفَان هلَى صالتي فَأَقْبلَ عالتصي وأُم بار
 لِّي ، فقَالَتصو يفقال : وه ، جيرا جي : يالتصي وأُم بر ـد  . أَيالْغ نا كَانَ مفَلَم ، هالتلَى صلَ عفَأَقْب

اللَّهـم ال  : أَي رب أُمي وصالتي ، فَأَقْبلَ علَى صالته ، فَقَالَـت  : يا جريج فقال : فَقَالَت أَتته وهو يصلِّي 
 اتسوه املومجإِلَى و ظُرى ينته حتمـ  . ت لُ فَتذَاكَّر بنو إِسرائيلَ جريجاً وعبادته ، وكَانت امرأَةٌ بغـي يتمثَّ

 ا ، فَقَالَتنِهسبِح : هتمعأَوي إِلَى صوياً كَانَ ياعر ا ، فَأَتتهإِلَي تفيلْت فَلَم ، لَه تضفتعر ، هننَألفْت مئْتإِنْ ش ،
توه فاسـترتلُوه وهـدموا   هو جريج ، فَـأَ : فَحملَت ، فَلَما ولدت قَالَت . فَأَمكنته من نفسها فَوقَع علَيها 

أَين الصبِي : قال . زنيت بِهذه الْبغي فَولَدت منك : ما شأْنكُم ؟ قالوا: صومعته ، وجعلُوا يضرِبونه ، فقال 
يا غُالم من : ي فَطَعن في بطْنِه وقالَ دعونِي حتى أُصلِّي فَصلى ، فَلَما انصرف أَتى الصبِ: ؟ فَجاَءوا بِه فقال 

نبنِي لَك صومعتك من ذَهبٍ : فُالنٌ الراعي ، فَأَقْبلُوا علَى جريج يقَبلُونه ويتمسحونَ بِه وقَالُوا : أَبوك ؟ قال 
بينا صبِي يرضع من أُمه ، فَمر رجلٌ راكب علَى دابـة  و. ال، أَعيدوها من طنيٍ كَما كَانت ، فَفَعلُوا : قال 
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 ةنسح ارةشو ةفَارِه  هفقال : فَقالت أُم هإِلَي ظَرفَن هلَ إِلَيأَقْبو يالثَّد كرذَا ، فَتنِي مثْلَ هل ابعاج ماللَّه : ماللَّه
ثْلهلْنِي معجال ت عضترلَ يعفَج يِهلَى ثَدلَ عأَقَب ثُم ،«   ـوهلَّم ووس هلَيلّى اُهللا عإِلَى رسول اللَّه ص ظُري أَنفَكَأَن

: ، ويقُولُونَ ومروا بِجارِية وهم يضرِبونها«  :حيكي ارتضاعه بِأُصبعه السبابة في فيه ، فَجعلَ يمصها، قال 
اللَّهم ال تجعلْ ابنِي مثْلَهـا ، فَتـرك   : فقالت أُمه . حسبِي اللَّه ونِعم الْوكيلُ : زنيت سرقْت ، وهي تقُولُ 

مر رجلٌ حسـن اهلَيئَـة   : يث فقالَت اللَّهم اجعلْنِي مثْلَها ، فَهنالك تراجعا احلَد: الرضاع ونظَر إِلَيها فقال 
 فَقُلْت : فَقُلْت ثْلَهنِي ملْ ابعاج مقُولُونَ : اللَّهيا وهونربضم يهو ةاَألم هذوا بِهرمو ، ثْلَهلنِي معجال ت ماللَّه :

 فَقُلْت ، قْترس تينز :لْ ابعجال ت ماللَّه ا فَقُلْتثْلَها ؟، قَالَ : نِي مثْلَهلْنِي ماجع مـلَ   : اللَّهجالر ـكإِنَّ ذل
اللَّهم ال جتْعلْنِي مثْلَه ، وإِنَّ هذه يقُولُونَ هلا زنيت ، ولَم تزن ، وسرقْت ، ولَم تسرِق ، : كَانَ جباراً فَقُلت 

 فَقُلْت :ما  اللَّهثْلَهلْنِي معمتفق عليه »اج.  

 » اتسوانِـي   : » واملُومالز ـنوه وبالسني املهملَة امليم اُألولَى ، وإِسكان الواو وكسر امليم الثانية مبض .
الشـنيِ املعجمـة   بِ »الشـارةُ  «. أَي حاذقَةٌ نفيسةٌ : بِالْفَاِء  »دابةً فَارِهة « : وقوله . الزانية : واملُومسةُ 

حـدثَت  : أَي  »تراجعا احلديث «  ومعىن وصل. وهي اجلمالُ الظَّاهر في اهليئَة وامللْبسِ : وتخفيف الراِء 
  .الصبِي وحدثَها ، واللَّه أعلم 

  

 فة واملساكني واملنكسرينعوسائر الضوالبنات باب مالطفة اليتيم  -٣٣
  والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض اجلناح هلم  يهمواِإلحسان إل

  .} واخفض جناحك للمؤمنني { :  قال اللَّه تعاىل
واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وال تعـد عينـاك   { :  وقال تعاىل

  .} عنهم تريد زينة احلياة الدنيا 
  .} ا السائل فال تنهر فأما اليتيم فال تقهر، وأم{ :  وقال تعاىل

  .} أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، وال حيض على طعام املسكني { : وقال تعاىل 
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كُنا مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ستةَ نفَـر ، فقـال   : عن سعد بن أَيب وقَّاص رضي اللَّه عنه قال  -٢٦٠
بِيرِكُونَ للنلَّم  املُشوس هلَيلّى اُهللا عص : نل مورج ودعمس نأَنا واب تنا ، وكُنرِئُون عليتجالِء ال يؤه داطْر

 لَّم ما شاَء اللَّه أَن يقـعوس هلَيلّى اُهللا عفْسِ رسول اللَّه صيف ن يهِما ، فَوقَعأُمس لَست لِ وبِالل ورجالنذَيه 
 ، تعاىل فحدث نفْسه لَ اللَّهزفأَن : }   ـههونَ وجريـدي يشوالع داةبالْغ مهبون رعدي ينالَّذ دطْروال ت{   ]

  .رواه مسلم]  ٥٢: األنعام 

سفْيانَ أَتى وعن أَيب هبيرةَ عائذ بن عمرو املزنِي وهو من أَهلِ بيعة الرضوان رضي اللَّه عنه، أَنَّ أَبا  -٢٦١ 
فقال أَبو بكْـرٍ   ما أَخذَت سيوف اللَّه من عدو اللَّه مأْخذَها ، :علَى سلْمانَ وصهيب وباللٍ يف نفَرٍ فقالوا 

يا أَبا  :فَأَتى النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَأَخربه فقال  سيدهم؟أَتقُولُونَ هذَا لشيخِ قُريشٍ و: رضي اللَّه عنه 
 :قالوا يا إِخوتاه آغْضبتكُم ؟  :فأَتاهم فقال  بكْر لَعلَّك أَغْضبتهم ؟ لَئن كُنت أَغْضبتهم لَقَد أَغْضبت ربك ؟

  .رواه مسلم  .ا أُخي ال ، يغفر اللَّه لَك ي

       ا «  قولُهذَهأْخم«  أَي : هنا محقَّه وفتست لَم . يا« : وقولُه  وكسر اخلاِء  »أُخي وِي بفتحِ اهلمزةر
  .وختفيف الياِء ، وروِي بضم اهلمزة وفتحِ اخلاِء وتشديد الياِء

أَنا وكافلُ الْيتـيمِ  «: ال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ق: وعن سهلِ بن سعد رضي اللَّه عنه قال  -٢٦٢
  .رواه البخاري.  »وأَشار بِالسبابة والْوسطَى ، وفَرج بينهما  »يف اجلنة هكَذَا 

  .الْقَائم بِأُمورِه :  »كَافلُ الْيتيم « و  

كَافل الْيتيمِ لَه أَو لغريِه « :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه  -٢٦٣
 . ةنِ يف اجلَنياتكه وا وهطى  »أَنسوالْو ابةبسٍ بِالسأَن نب كالو ماوي وهالر ارأَشرواه مسلم . و.  

قَرِيبه ، أَو اَألجنبِي منه، فَالْقرِيب مثلُ أَنْ : معناه  »الْيتيم لَه أَو لغريه « : وقوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم        
  .تكْفُلَه أُمه أَو جده أَو أخوه أَو غَيرهم من قَرابته ، واللَّه أَعلَم 

لَيس املسكني الذي ترده التمرةُ والتمرتان، وال « : م قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعنه قال  -٢٦٤
 فَّفعالذي يت نيكسا املمإِن عليه  »اللُّقْمةُ واللُّقْمتان متفق.  
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ان ، والتمرةُ لَيس املسكني الذي يطُوف علَى الناسِ ترده اللُّقْمةُ واللُّقْمت« : » الصحيحني « ويف رواية يف  
 »يسأَلَ الناس والتمرتان ، ولَكن املسكني الذي ال يجِد غنى يغنيِه ، وال يفْطَن بِه فيتصدق علَيه ، وال يقُوم فَ

.  

سكنيِ كَاملُجاهد يف سبيلِ اللَّه الساعي علَى اَألرملَة وامل« : وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٦٥
  .متفق عليه »وكَالْقائمِ الَّذي ال يفْتر ، وكَالصائمِ ال يفْطرِ«  :وأَحسبه قال  »

ـ « : وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٦٦ ا ، وييهيأْت نها معنمي ، الْوليمة امام طَعالطَّع رى شعد
ولُهسى اللَّه ورصع وةَ فَقَدعجِبِ الدي لَم نا ، وماهأْبي نا مهرواه مسلم »إِلَي.  

بِئْس الطَّعام طَعام الْوليمة يدعى إِلَيها اَألغْنِياُء ويترك « : ويف رواية يف الصحيحني عن أيب هريرةَ من قوله     
  . »الفُقَراُء 

من عالَ جارِيتينِ حتى تبلُغا جـاَء  « : وعن أَنس رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٦٧
  .رواه مسلم . وضم أَصابِعه  »يوم القيامة أَنا وهو كَهاتينِ 

  .بِنتينِ : أَي  »جارِيتينِ «  

دخلَت علي امرأَةٌ ومعها ابنتان لَها تسأَلُ فَلَم تجِد عندى شيئاً : ي اللَّه عنها قالت وعن عائشةَ رض -٢٦٨
رفَخ قامت ا ثُمهنأْكُلْ مت لَما وهيتابن نيا بهمتا فَقَساها إِيهتطَيفَأَع ، دةواح رةمت رغَي  بِـيفَـدخلَ الن ، جت 

منِ ابتلي من هذه البنات بِشيٍء فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه ستراً من «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علَينا ، فَأَخربته فقال
  .متفق عليه  »النارِ 

ن هلا ، فَأَطعمتها ثَالثَ تمـرات ،  جاَءتىن مسكينةٌ تحمل ابنتي: وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت  -٢٦٩
رمقَّت التا ، فَشاهتنا ، فاستطعمتها ابأَكُلهرةً لتمإِىل فيها ت رفعتةً ورما تمهنم ةاحدكُلَّ و ةَ الـىت  فَأَعطت

الَّذي صنع تها ، فَذَكرأْنجبىن شا ، فأَعمنها بيأَنْ تأْكُله ريدت تـلَّم  كَانوس هلَيلّى اُهللا علرسول اللَّه ص ت
  .رواه مسلم  »إن اللَّه قَد أَوجب لَها بِها اجلنةَ ، أَو أَعتقَها بِها من النارِ «  :فقال 
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« : ه وسـلَّم قال النيب صلّى اُهللا علَي: وعن أيب شريحٍ خويلد بنِ عمروٍ اخلُزاعي رضي اللَّه عنه قال  -٢٧٠
 أَةيمِ واملرتعيفنيِ الْيالض قح جرى أُحإِن ماللَّه«  حديث حسن صحيح رواه النسائى بإِسناد جيد.  

زجـر  أُحلق احلَرج ، وهو اِإلثْم بِمن ضيع حقَّهما ، وأُحذِّر من ذلك تحذيراً بليغاً ، وأَ:  »أُحرج « ومعىن  
  .عنه زجراً أَكيداً 

رأَى سعد أَنَّ لَه فَضالً علَى من دونه ، فقال : وعن مصعبِ بنِ سعد بنِ أيب وقَّاصٍ رضي اللَّه عنهما  -٢٧١
رسـالً ، فَـإِن   رواه البخاري هكَذا م »هل تنصرونَ وترزقُونَ إِالَّ بِضعفائكُم« : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .مصعب ابن سعد تابِعي ، ورواه احلافظُ أَبو بكر الْبرقَانِى يف صحيحه متصالً عن أَبيه رضي اللَّه عنه 

: مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم يقـول    : وعن أيب الدرداِء عويمرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٢٧٢
»غونِي يف الضاب كُمعفائزقون بضرونَ ، وتصرنا تمفَاَء ، فَإِنرواه أَبو داود بإسناد جيد  »ع.  

  

  باب الوصية بالنساء -٣٤
  .} وعاشروهن باملعروف { :  قال اللَّه تعاىل

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقـة،  { :  وقال تعاىل
 .} تصلحوا وتتقوا فإن اللَّه كان غفوراً رحيماً وإن 

استوصوا بِالنساِء خيراً «: قال رسولُ  اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٢٧٣
ذَهبت تقيمه كَسرته ، وإِنْ تركتـه ، ملْ   ، فإِنَّ املرأَةَ خلقَت من ضلَعٍ ، وإِنَّ أَعوج ما يف الضلعِ أَعاله ، فَإِنْ

  .متفق عليه  »يزلْ أَعوج ، فاستوصوا بِالنساِء 

  . »استمتعت وفيها عوج تها ، وإِن استمتعت بِها،املرأَةُ كالضلعِ إِنْ أَقَمتها كسر« :ويف رواية يف الصحيحني

أَةَ خلقت من ضلَعٍ ، لَن تستقيم لك علَى طريقة ، فَإِنْ استمتعت بِها ، استمتعت إِنَّ املر« : ويف رواية ملسلمٍ 
  .» بِها وفيها عوج ، وإِنْ ذَهبت تقيمها كسرتها ، وكَسرها طالقُها
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 قولُه : » هو بفتح العني والواو  »عوج.  

أَنه مسع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خيْطُب ، وذكَـر الناقَـةَ    ه عنه ،وعن عبد اللَّه بن زمعةَ رضي اللَّ -٢٧٤
انبعثَ لَها رجلٌ عزِيز، عارِم  »إِذ انبعث أَشقَاها «  :والَّذى عقَرها ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 هطيف ره ساَء » منِيعالن ذكَر فَقالَ ثُم ، يهنفَوعظَ ف ، : »   فلَعلَّـه ـدبجلْد الْع هرأَتام دلفيج دكُمأَح دميع
 هر يومآخ نا مهضاجعوقال »ي طَةرن الضم يف ضحكهِم مظهعو ا يفعلُ ؟ «:  ثُممم كُمدأَح يضحك مل« 

  .متفق عليه 

       » الْعارِماملُفِْسد ، وقولُه : هملة والراِء بالعني امل» و يررو الشانبعثَ « : ه« بسرعة : ، أَي قَام.  

ال يفْرك مؤمن مؤمنةً «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٢٧٥
 رها آخنم يلقاً رضنها خإِنْ كَرِه م« قَالَ  أَو : » هررواه مسلم »غي.  

 وقولُه : » الفاِء معناه » يفْرك يقَالُ : هو بفتحِ الياِء وإِسكان ، بغضـا   : يـا ، وفَرِكَههجوأَةُ زاملر فَركَت
  .أَبغضها ، واللَّه أعلم : أَي : زوجها ، بكسر الراِء ، يفركُها بفتحها 

٢٧٦- ورو بنِ اَألحمداع وعن عالْو ةجلَّم يف حوس هلَيلّى اُهللا عالنيب ص عمس هرضي اللَّه عنه أَن صِ اجلُشمي
 هى علَيأَثناللَّه تعاىل ، و دمقال يقُولُ بعد أَنْ ح ـا  « : وذكَّر ووعظَ ، ثُممراً ، فَإِنيساِء خصوا بِالنوتأَال واس

يس متْلكُونَ منهن شيئاً غير ذلك إِالَّ أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة ، فإِنْ فَعلْن فَـاهجروهن يف  هن عوان عندكُم لَ
قا سائكُم حاملضاجعِ ، واضربوهن ضرباً غير مربحٍ ، فإِنْ أَطعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبيال ، أَال إِنَّ لَكُم علَى نِ

 ـوتكميال يأْذَنَّ يف بكْرهونَ ، وت من شكمفُر ئْنوطأَن ال ي هنلَيع قُّكُما، فَححق كُملَيع كُمنِسائمـن   ، ولل
طعامهنو هِنوتسيف ك هنوا إِليسنحأَن ت كُملَيع نتكْرهونَ ، أَال وحقُّه«.  

  .ث حسن صحيح حدي: رواه الترمذى وقال       

: أَسريات ، مجع عانِية ، بِالْعينِ املُهملَة ، وهى اَألسريةُ ، والْعانِي : أَي » عوان « قوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
 ريجِ. اَألسوكْم الزح ا حتْتولَهخأَةَ يف دلَّم املروس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص هبباَألسريِ  ش» حاملُرب بوالضر
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ال تطلُبوا طرِيقـاً  : أَي »  فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً «: هو الشاق الشديد ، وقوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : » 
  .حتْتجونَ بِه علَيهِن وتؤذون بِه، واللَّه أعلم 

 :يا رسول اللَّه ما حق زوجة أَحدنا علَيه ؟ قـال   :قلت : ةَ رضي اللَّه عنه قال وعن معاويةَ بنِ حيد -٢٧٧
 »بيت أَن تطْعمها إِذَا طَعمت ، وتكْسوها إِذَا اكْتسيت وال تضربِ الْوجه، وال تقَبح ، وال تهجر إِالَّ يف الْ« 

  .ال تقُلْ قَبحك اللَّه : أَى » ال تقَبح« معىن :  حديثٌ حسن رواه أَبو داود وقال

أَكْملُ املُؤمنني إِمياناً « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -٢٧٨
  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »أَحسنهم خلُقاً ، وخياركُم خياركم لنِسائهِم 

الَ « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن إِياس بنِ عبد اللَّه بنِ أيب ذُباب رضي اللَّه عنه قال  -٢٧٩
 اَء اللَّهوا إِمربضلَّم، فَقَالَ  »توس هلَيلّى اُهللا عرضي اللَّه عنه إىل رسول اللَّه ص رمفَجاَء ع :لَى ذَئساُء عنَ النر

هن ، أَزواجهن ، فَرخص يف ضرن فَأَطاف بِآلِ رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نِساٌء كَثري يشكونَ أَزواج
كُونَ أَزواجهن لَـيس  لَقَد أَطَاف بآلِ بيت محمد نِساٌء كَثريِ يش«  :فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 ئك خبيارِكُمصحيح » أُول رواه أبو داود بإسناد.  

: وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم قـال    -٢٨٠
  .سلم رواه م »الدنيا متاع ، وخير متاعها املَرأَةُ الصاحلةُ «

  

  باب حق الزوج على املرأة -٣٥
. الرجال قوامون على النساء مبا فضل اللَّه بعضهم على بعض، ومبا أنفقوا من أمواهلم{ :  قال اللَّه تعاىل

  .} فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اللَّه 
 . الباب قبلهيف ) ٢٧٦انظر احلديث رقم (وأما األحاديث فمنها حديث عمرو بن األحوص السابق 

إِذَا دعا الرجلُ امرأَته «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٢٨١
بحصى تتا املالئكَةُ حنتها لَعهلَيبانَ عات غَضفَب هأْتت فلَم هاشرعليه  »إِلَى ف متفق.  
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  .»إِذَا باتت املَرأَةُ هاجِرةً فراش زوجها لَعنتها املَالئكَةُ حتى تصبِح «  :ويف رواية هلما 

والَّذي نفِْسي بِيده ما من رجلٍ يدعو امرأَته إِلَى فراشـه  « :ويف رواية قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  . »الَّ كَانَ الَّذي يف السماِء ساخطاً علَيها حتى يرضى عنها فَتأْبى علَيه إِ

ال يحلُّ المـرأَة أَنْ  « :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَيضاً أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٨٢
  .متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري  » بيته إِالَّ بِإِذنِه تصوم وزوجها شاهد إِال بِإِذْنِه ، وال تأْذَنْ يف

كُلُّكُـم راعٍ،  «  :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عـن الـنيب صـلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم قـال        -٢٨٣
 وا وكُلُّكُم ، هتيلِ بلُ راعٍ علَى أَهجاعٍ ، والرر ريواَألم ، هتيرع جِهـا  مسئولٌ عنوز تيةٌ على بيأَةُ راعملر

 هتيرع مسئولٌ عن راعٍ ، وكُلُّكُم فَكُلُّكُم ، هعليه  »وولَد متفق.  

إِذَا دعا الرجلُ « :وعن أيب علي طَلْق بن علي رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٨٤
هاجتحل هجتوور زنلَى التع توإِنْ كَان هأْتحديث حسـن  : رواه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي .  »فَلْت

  .صحيح 

لَو كُنت آمراً أحداً أَنْ يسجد «  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٨٥
أَة أَنْ تاملر ترَألم ا َألحدجِهوزل دجحديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال .  »س.  

أَيما امـرأَة ماتـت   «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أُم سلمةَ رضي اللَّه عنها قالت  -٢٨٦
  .حديث حسن  رواه الترمذي وقال  »وزوجها عنها راضٍ دخلَت اجلَنةَ 

ال تؤذي امرأَةٌ زوجها يف «  :اذ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن مع -٢٨٧
كؤشيلٌ يدخ كدنو عا هماللَّه ، فَإِن يه قَاتلَكذؤنيِ ال تاحلُورِ الْع نم هتجوز يا إِالَّ قالَتنإِلَي الد فارِقَكنا أَنْ ي« 

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن

ما تركْت بعدي فتنـةً  «  :وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٨٨
  .متفق عليه  »من النساِء : هي أَضر علَى الرجالِ 
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  باب النفقة على العيال -٣٦
  .} وعلى املولود له رزقهن وكسون باملعروف { :  قال اللَّه تعاىل

لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّه، ال يكلف اللَّه نفساً إال { :  وقال تعاىل
  .} ما آتاها 

 .} وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه { :  وقال تعاىل

دينار أَنفَقْته يف سـبيلِ  «: اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قال رسولُ: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٩٨٩
، كلعلَى أَه هفقْتأَن اريندنيٍ، وكسلَى مع بِه قْتتصد ارينود ، ةيف رقَب هفَقتأَن اريندـراً    اللَّه ، وـا أَجهظمأَع

 كلعلَى أَه هفَقْتمسلم  رواه »الَّذي أَن.  

أيب عبد الرمحن ثَوبانَ بن بجدد مولَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب عبد اللَّه ويقَالُ له  -٢٩٠
لَى عيالـه ، ودينـار   أَفْضلُ دينارٍ ينفقُه الرجلُ دينار ينفقُه ع« : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال 

 حابه يف سبِيلِ اللَّهعلَى أَص قُهفني ارينيف سبيلِ اللَّه ، ود هتلَى دابع قُهفنرواه مسلم  »ي.  

٢٩١-  عنها قَالَت ةَ رضي اللَّهسلَم ـ  : وعن أُم فيف بين أيب سـلَمةَ أَنْ أُن رلْ يل أَجه ، يا رسولَ اللَّه قلت ق
متفـق   »نعم لَك أَجر ما أَنفَقْت علَيهِم «  :علَيهِم ، ولَست بتارِكَتهم هكَذَا وهكَذَا ، إِنما هم بنِي ؟ فقال 

  .عليه 

النية وعن سعد بن أيب وقَّاص رضي اللَّه عنه يف حديثه الطَّويلِ الذي قَدمناه يف أَول الْكتابِ يف بابِ  -٢٩٢
وإِنك لَن تنفق نفَقَةً تبتغي بِها وجه اللَّه إالَّ أُجِرت ا حتى ما « : أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال له 

 كعلُ يف يف امرأَتجعليه  »ت متفق.  

إِذَا أَنفَق الرجلُ على «: نيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب مسعود الْبدرِي رضي اللَّه عنه ، عن ال -٢٩٣
  .متفق عليه  »أَهله نفقَةً حيتسبها فَهِي لَه صدقَةٌ 

قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما قال  -٢٩٤
  .حديثٌ صحيح رواه أَبو داود وغريه  »رِء إِثْماً أَنْ يضيع من يقُوت كَفي بِامل« : 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  . »كَفي بِاملرِء إِثْماً أَنْ يحبِس عمن ميلك قُوته « : ورواه مسلم يف صحيحه مبعناه قال  

ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِالَّ « : قال وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٢٩٥
متفق  »اللَّهم أَعط ممِسكاً تلَفاً : اللَّهم أَعط منفقاً خلفاً ، ويقولُ اآلخر : ملَكَان ينزالن ، فَيقولُ أَحدهما 

  .عليه 

الْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى وابدأْ مبن تعولُ ، وخير «  :وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٩٦
 نِه اللَّهغنِ يغتسي نوم ، اللَّه فَّهعي ، ففعتسي نى ، ومنرِ غظَه نا كَانَ عم قَةدرواه البخاري  »الص.  

  

  باب اِإلنفاق مما حيب ومن اجليد -٣٧
  .} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { :  ال اللَّه تعاىلق

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض، وال تيمموا { :  وقال تعاىل
 .} اخلبيث منه تنفقون 

اَألنصارِ بِاملدينة ماالً من نخـلٍ ،   كَانَ أَبو طَلْحةَ رضي اللَّه عنه أَكْثَر: عن أَنس رضي اللَّه عنه قال  -٢٩٧
ـ    دخلُها وكَانَ أَحب أَمواله إِلَيه بيرحاَء ، وكانت مستقْبِلَةَ املسجِد وكانَ رسولُ صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم ي

 سبٍ قَالَ أَنا طَييهماٍء ف نم ربيشاآل: و هذه لَتا نزـونَ   {   :يةُ فلَمبحـا تمقُوا مفنى تحت الُوا الْبِرنت لَن
لَن { : يا رسولَ اللَّه إِنَّ اللَّه تعالَى أَنزلَ علَيك : قام أَبو طَلْحةَ إِىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال   }

حا تمقُوا مفنى تحت الُوا الْبِرنونَ تـا      }بهـو بِرجـالَى أَرعت دقَةٌ للَّها صهاَء ، وإِنحريب ايل إِلَيم بإِنَّ أَحو
بخٍ «  :وذُخرها عند اللَّه تعاىل ، فَضعها يا رسول اللَّه حيثُ أَراك اللَّه، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

ابحالٌ رم كذل ،  بِنيا يف اَألقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنو ، ا قُلْتم تعمس قَدو ، ابِحالٌ رم كـو    »، ذلفقـال أَب
  .متفق عليه  .أَفْعلُ يا رسولَ اللَّه ، فَقَسمها أَبو طَلْحةَ يف أَقَارِبِه ، وبين عمه: طَلْحةَ 

 هلَيلّى اُهللا عص لَّم  وقولُهوس : » ابحوي يف الصحيحني »مالٌ رر  » ابحو  »ر »ايحر «   بالبـاِء املوحـدة
  .حديِقَةُ نخلٍ ، وروي بكسرِ الباِء وفتحها  »ببرحاُء « وبالياِء املثناة ، أَي رايح علَيك نفْعه ، و 
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 هبيان وجوب أمره وأوالده املميزين وسائر من يف رعيت -٣٨
  ، وتأديبهم ، ومنعهم من ارتكاب منهِي عنه  بطاعة اهللا تعاىل ويهم عن املخالفة

  .} وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها { :  قال اللَّه تعاىل
  .} يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً { :  وقال تعاىل

بن علي رضي اللَّه عنهما تمرةً من تمرِ الصـدقَة  أَخذ احلسن : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٢٩٨
كُخ كُخ ، إِرمِ بِها ، أَما علمـت أَنـا ال نأْكُـلُ    «  :فَجعلها يف فيه فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .متفق عليه  »الصدقةَ ،؟ 

  دق« : ويف روايةا الصلُّ لنحوقوله  »ةُ إنا ال ت : » خك خا مـع   »كقَالُ بكَسرِهاخلَاِء ، وي كَانقالُ بِاسي
  .التنوِينِ وهي كلمةُ زجر للصبِي عن املُستقذَرات ، وكَانَ احلسن رضي اللَّه عنه صبِياً 

ل اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ربيبِ رسو :وعن أيب حفْصٍ عمر بن أيب سلَمةَ عبد اللَّه بنِ عبد اَألسد  -٢٩٩
كُنت غُالماً يف حجرِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وكَانت يدي تطيش يف الصـحفَة ، فقـال   : قال 
فَما زالَت  »وكُل مما يليك يا غُالم سم اللَّه تعاىل ، وكُلْ بِيمينِك، «  :رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  يل 

 دميت بععط لْكعليه  .ت متفق.  

  .تدور يف نواحي الصفحة : » وتطيش «  

كُلُّكُم راعٍ « : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٣٠٠
يرع مسئولٌ عن وكُلُّكُم ، هتيعر نومسئولٌ ع هلاعٍ يف أَهلُ رجوالر ، هتيعر ناعٍ ، ومسئولٌ عر امواِألم ، هت

   ـهتيعر ـنومسئولٌ ع هداعٍ يف مالِ سير ما ، واخلَادهتيرع ا ومسئولة عنجِهوز تيةٌ يف بيأَةُ راعواملر ، ،
  .متفق عليه  »عن رعيته فكُلُّكُم راعٍ ومسئولٌ

قال رسول اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : وعن عمرو بن شعيب ، عن أَبيه ، عن جده رضي اللَّه عنه قال  -٣٠١
وفرقُوا بينهم يف مروا أَوالدكُم بِالصالة وهم أَبناُء سبع سنِني ، واضرِبوهم علَيها وهم أَبناُء عشرِ ، « : وسلَّم 

  .حديثٌ حسن رواه أبو داود بإِسناد حسنٍ  »املضاجعِ 
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« : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : وعن أيب ثُريةَ سبرةَ بنِ معبد اجلهنِي رضي اللَّه عنه قال  -٣٠٢
رِباضو ، نِنيعِ سبسالةَ لالص بِيوا الصلِّمع نِنيرِ سعش نا ابهعلَي رواه أَبـو داود ،     »وه حـديث حسـن

  .والترمذي وقال حديث حسن 

  . »مروا الصبِي بِالصالَة إِذَا بلَغَ سبع سنِني « : ولَفْظُ أيب داود  

  

  باب حق اجلار والوصية به -٣٩
اً، وبالوالدين إحساناً وبـذي القـرىب، واليتـامى،    واعبدوا اللَّه وال تشركوا به شيئ{ :  قال اللَّه تعاىل

 .} واملساكني، واجلار ذي القرىب، واجلار اجلنب، والصاحب باجلنب، وابن السبيل، وما ملكت أميانكم 

مـا زالَ  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : وعن ابنِ عمر وعائشةَ رضي اللَّه عنهما قَاال  -٣٠٣
  .متفق عليه  »يلُ يوصينِي بِاجلارِ حتى ظَننت أَنه سيورثُه جِبرِ

يا أَبا ذر إِذا طَبخت مرقَةً « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب ذر رضي اللَّه عنه قال  -٣٠٤
 كانجِري داهعتاَءها ، وم ررواه مسلم  »، فَأَكْث.  

إِذا طبخت مرقاً فَأَكْثر ماَءه ثُم « : إن خليلي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَوصانِي : ويف رواية له عن أيب ذر قال  
 وفرا بِمعهنم مهبفَأَص ، جِريانِك نم تيلَ بأَه ظُران« .  

واللَّه ال يؤمن ، واللَّه ال يؤمن ، « : اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَن النيب صلّى  -٣٠٥
  .متفق عليه »ال يأْمن جاره بوائقَه،: الَّذي «  :من يا رسولَ اللَّه ؟ قال : قيلَ » 

  . »ال يدخلُ اجلنة من ال يأْمن جاره بوائقه « : ويف رواية ملسلمٍ  

  .الْغوائل والشرور  »ئق الْبوا« 
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يا نِساَء املُسلمات ال تحقرنَّ جارةٌ جلارتها ولَو «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٣٠٦
 اةش نسرعليه  »ف متفق.  

ثُـم   » يمنع جار جاره أَنْ يغرِز خشبةً يف جِدارِه ال: وعنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٠٧
  .متفق عليه .مايل أَراكُم عنها معرِضني ، واللَّه ألرمني ا بين أَكْتافكُم :  يقُولُ أَبو هريرة

مايل أَراكُم عنها : وقوله.  علَى اِإلفْراد بالتنوِين  »خشبةً «  باِإلضافَة واجلمعِ ، وروِي »خشبه «  روى    
 نيرِضعم : ةنالس ههذ يعين عن.  

من كَانَ يؤمن باللَّه والْيومِ اآلخرِ، فَال يؤذ جاره « : وعنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال   -٣٠٨
ه والْيومِ اآلخرِ ، فَلْيكرِم ضيفه ، ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ، فَلْيقُلْ خيـراً أَو  ، ومن كَان يؤمن بِاللَّ

 كُتسيعليه  »ل متفق.  

بِاللَّـه  من كَانَ يؤمن «: وعن أيب شريح اخلُزاعي رضي اللَّه عنه أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٠٩
ؤمن باللَّه والْيومِ اآلخرِ ، فَلْيحِسن إلى جارِه ، ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه واليومِ اآلخرِ فَلْيكْرِم ضيفه، ومن كانَ ي

 كُتيسل راً أَويقُلْ خذا اللفظ، وروى البخاري بعضه  »واليومِ اآلخرِ فَلْي رواه مسلم.  

«  :يا رسول اللَّه إِنَّ يل جارينِ ، فَإِىل أَيهما أُهدى؟ قال  :قلت : رضي اللَّه عنها قالت  وعن عائشة -٣١٠
  .رواه البخاري » إىل أَقْرما منك باباً 

خيـر  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم  : وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٣١١
رواه الترمـذي   »ب عند اللَّه تعاىل خيرهم لصـاحبِه ، وخير اجلريان عند اللَّه تعاىل خيرهم جلارِه اَألصحا
  .حديث حسن : وقال 

  

  باب بر الوالدين وصلة األرحام -٤٠
، واليتـامى،  واعبدوا اللَّه وال تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القـرىب { :  قال اللَّه تعاىل
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  .} واملساكني، واجلار ذي القرىب، واجلار اجلنب، والصاحب باجلنب، وابن السبيل، وما ملكت أميانكم 
  .} واتقوا اللَّه الذي تساءلون به، واألرحام { :  وقال تعاىل
  .اآلية}  والذين يصلون ما أمر به أن يوصل { :  وقال تعاىل
  .} ه حسناً ووصينا اإلنسان بوالدي{ :  وقال تعاىل
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه، وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكرب أحـدمها أو  { :  وقال تعاىل

كالمها فال تقل هلما أف، وال تنهرمها، وقل هلما قوالً كرمياً، واخفض هلما جناح الذل من الرمحة، وقـل  
  .} رب ارمحهما كما ربياين صغرياً 

نا اإلنسان بوالديه؛ محلته أمه وهناً على وهن، وفصاله يف عـامني، أن اشـكر يل   ووصي{ :  وقال تعاىل
 .} ولوالديك 

أَي : سأَلت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :عن أيب عبد الرمحن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٣١٢
ثُـم  : قلت » بِر الْوالدينِ « :ثُم أَي ؟ قال: قُلْت  »وقْتها  الصالةُ على« : الْعملِ أَحب إىل اللَّه تعاىل ؟ قال 

  .متفق عليه  »اجلهاد يف سبِيِل اللَّه «: أَي ؟ قال 

ال يجزِي ولَد والـداً  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٣١٣
  .رواه مسلم  »نْ يجِده مملُوكاً ، فَيشترِيه ، فَيعتقَه إِالَّ أَ

من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيـومِ  « : وعنه أيضاً رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣١٤
بِاللَّه نمؤكانَ ي نمو ، فَهيض كْرِمرِ ، فَلْيمِ   اآلخالْيـوبِاللَّه و نمؤكَانَ ي نمو ، همحر ، فَلْيصلْ روالْيوم اآلخ

 تصميل رِ ، فلْيقُلْ خرياً أَوعليه »اآلخ متفق.  

مـنهم  إِنَّ اللَّه تعاىل خلَق اخلَلْق حتى إِذَا فَرغَ  «: قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٣١٥
، محالر تقَام  قال : فَقَالَت ، يعةالْقَط نم بِك ذائالْع قَامهذا م:    ، ـلَكصو ـنلَ مأَنْ أَص ضنيرا تأَم معن

إِنْ شـئتم  اقرءوا  :مث قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  فذلك ، بلَى ، قال: قالت وأَقْطَع من قَطَعك ؟ 
ن فهلِ عسيتم إِن تولَّيتم أَنْ تفِسدوا يف اَألرضِ وتقطِّعوا أَرحامكُم صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أُولَئـك الـذي  {  : 

 مهارصى أَبمأَعو مهمفأَص م اللَّههعليه]  ٢٣،  ٢٢: حممد [ } لَعن متفق.  
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  »من وصلَك ، وصلْته ، ومن قَطَعك قطعته «  :فقال اللَّه تعاىل : ي ويف رواية للبخار        

يا رسول اللَّه مـن  : جاَء رجلٌ إىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال : وعنه رضي اللَّه عنه قال  -٣١٦
أُمك « : ثُم من ؟ قال : قال  »أُمك «  :من ؟ قالثُم : قال  »أُمك « : أَحق الناسِ حبسنِ صحابيت ؟ قال 

  .متفق عليه  »أَبوك «  :ثُم من ؟ قال : قال  »

أُمك ثُم أُمك ، ثُم أُمك ، مثَّ أَباك ، ثُم « : يا رسول اللَّه من أَحق الناس بِحسن الصحبة ؟ قال : ويف رواية 
  . »دناك أَدناك أَ

هكَذا هو منصوب بفعلٍ حمذوف، أي مث بر أَبـاك   »ثُم أباك « : وقوله . الصحبة : مبعىن » والصحابة «  
  .وهذا واضح » ثُم أَبوك « : ويف رواية 

رغم أَنـف مـن أَدرك   رغم أَنف ، ثُم رغم أَنف ، ثُم « : وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣١٧
  .رواه مسلم » أَبويه عند الْكربِ ، أَحدهما أَو كالهما ، فَلم يدخلِ اجلَنةَ 

يا رسول اللَّه إِنَّ يل قَرابةً أَصلُهم ويقْطَعوين ، وأُحِسـن إِلَـيهِمِ    :وعنه رضي اللَّه عنه أَن رجالً قال  -٣١٨
لَئن كُنت كما قُلْت ، فَكَأَنما تِسفُّهم املَلَّ ، وال يزالُ «  :، وأَحلُم عنهم وجيهلُونَ علَي ، فقال  ويسيئُونَ إِيلَّ

 لَى ذَلكع تما دم هِملَيع ظهِري اللَّه نم رواه مسلم  »معك.  

        » موتشديد  »وتِسفُّه بفتحِ امليم ، وتشديد الـالم   »واملَلُّ «  .الفاِء بضم التاِء وكسرِ السني املهملة
 ماد احلاروهو الر :  مـادلَ الرآك لْحقاِإلمث بِما ي نم قُهمما يلْحل شبِيهو توه ماد احلارالر مهمطْعا تمكأَن أَي

اهلُمني نلَك ، هِمِسنِ إِلَياِإلمثِ ، وال شئَ على املُح نم  ،هلَياَألذَى ع هِماله ، وإِدخقم يف حقْصيِرهتب ظَيمع إِثْم
  .واللَّه أعلم 

من أَحب أَنْ يبسـطَ لـه يف   « : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣١٩
مهلْ رحفَلْيص ، يف أَثرِه سأَ لَهنوي ، هعليه »  رِزق متفق.  

  .يؤخر له يف أَجله وعمرِه : أَي :  »ينسأَ لَه يف أَثَرِه « ومعىن        
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كان أَبو طَلْحة أَكْثَر اَألنصار بِاملَدينة ماالً من نخلٍ ، وكان أَحـبّ أَموالـه بِريحـاَء ،     :وعنه قال  -٣٢٠
ان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يدخلُها، ويشرب من ماٍء فيها طَيـبٍ ،  وكَانت مستقْبِلَة املَسجِد ، وكَ

قام أَبو طَلْحـة إىل  ]  ٩٢: آل عمران[   }لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ {   :فَلما نزلت هذه اآليةُ 
لَيلّى اُهللا علَّم فقال رسول اللَّه صوس ك وتعاىل يقول : هاربـى   { : يا رسولَ اللَّه إِنَّ اللَّه تتح الُوا الْبِـرنت لَن

وإِنَّ أَحب ماىل إِيلَّ بِيرحاَء ، وإِنها صدقَةٌ للَّه تعاىل، أَرجو بِرها وذُخرها عند اللَّه تعاىل   }تنفقُوا مما تحبونَ 
بخٍ ، ذلك مالٌ رابـح ،  «  :فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . ضعها يا رسول اللَّه حيثُ أَراك اللَّه، فَ

أَفعـلُ يـا   : فقال أَبو طَلْحة » ذلك مالٌ رابح ، وقَد سمعت ما قُلت ، وإِني أَرى أَنْ تجعلَها يف اَألقْربِني 
  .متفق عليه . فَقَسمها أَبو طَلْحة يف أَقارِبِه وبين عمه رسول اللَّه ، 

  .وسبق بيانُ أَلْفَاظه يف بابِ اِإلنفَاقِ مما يحب

أَقْبلَ رجلٌ إِىل نبِي اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال -٣٢١
فهلْ من والديك أَحد حي ؟ « : قال. بايِعك على اهلجرة واجلهاد أَبتغي اَألجر من اللَّه تعاىل أُ: وسلَّم، فقال

فَارجع إِىل والديك ، «  :قال . نعم : قال » فَتبتغي اَألجر من اللَّه تعاىل؟«  :نعم بل كالهما قال : قال  »
  .متفق عليه  . فَأَحِسن صحبتهما

  .وهذا لَفْظُ مسلمٍ 

  . »ففيهِما فَجاهد« :نعم ، قال: قالأَحي والداك ؟ « :فاستأْذَنه يف اجلهاد فقالجاَء رجلٌ : ويف رواية هلُما  

لَ الَّـذي إِذا قَطَعـت   لَيس الْواصلُ بِاملُكافئ ولكن الواص: وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٢٢
  .رواه البخاري  »رحمه وصلَها

  .مرفُوع  »رحمه « و . بِفَتح القاف والطَّاِء  »قَطعت « و 

مـن  : الرحم معلَّقَةٌ بِالعرشِ تقُـولُ  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عائشة قالت  -٣٢٣
لَهصاللَّه  وصلين و هين ، قَطَعن قَطَعمعليه  »اللَّه ، و متفق.  
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اُهللا  وعن أُم املُؤمنِني ميمونةَ بنت احلارِث رضي اللَّه عنها أَنها أَعتقَت وليدةً ولَم تستأْذن النبِي صلّى -٣٢٤
هلَيع ها الَّذي يدورا كانَ يوملَّم ، فلَموس هلَييه ، قالتعيديت ؟ :ا فول قْتتي أَعقال  يا رسول اللَّه إِن : » أَو

  .متفق عليه  »أَما إِنك لو أَعطَيتها أَخوالَك كان أَعظَم ألجرِك « : قال  نعم :قالت  »فَعلْت ؟ 

علي أُمي وهي مشركة يف عهد  قَدمت: وعن أَسماَء بنت أيب بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّه عنهما قالت  -٣٢٥
 لَّم قلتوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص تيفتتلَّم فَاسوس هلَيلّى اُهللا عـى  : رسول اللَّه صهى وأُم ليع متقَد

  .متفق عليه  »نعم صلي أُمك «  :راغبةٌ ، أَفأَصلُ أُمي ؟ قال 

مـن  : كَانت أُمها من النسـبِ، وقيـل  : طَامعةٌ عندي تسأَلُين شيئاً ، قيلَ : أَي  »غبةٌ را« : وقوهلا        
  .الرضاعة والصحيح اَألول 

قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا : وعن زينب الثقفية امرأَة عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه وعنها قالت  -٣٢٦
وس هلَيلَّم ع : » كُنيلن حاِء ولَو مسالن رشعيا م قنصدله : قالت »ت فقلت اللَّه ابنِ مسعود إِىل عبد فَرجعت

ن إِنك رجلٌ خفيف ذَات اليد وإِنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قد أمرنا بالصدقة ، فأْته فاسأَلْه ، فـإ : 
كان ذلك ي ا إِىل غَريكُمهفُترإِالَّ صي وعن زِئج . اللَّه ـن  : فقال عبدرأَةٌ مفَإِذا ام ، فانطَلَقْت ، أَنت يهلِ ائتب

 اَألنصارِ بِبابِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حاجيت حاجتها ، وكان رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قد
املهابةُ أُلق علَيه ا له . يترج علينا باللٌ ، فقُلننِ : فَخيرأَتأَنَّ ام هبِرلَّم، فَأَخوس هلَيلّى اُهللا عرسولَ اللَّه ص ائْت

 سأَالنِكت اببِالب : بِرهخال تا ؟ ومورِهجامٍ يف حعلى أَيتا على أزواجِهِما ومهقَةُ عندالص جزِئأَت ، حنن من
من «  فَدخل بِاللٌ علَى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَسأَلَه ، فقال له رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

قال  »بِ هي ؟ أَي الزيانِ« فقالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم. امرأَةٌ من اَألنصارِ وزينب : الَ قَ »مها ؟ 
متفق  »أَجر القرابة وأَجر الصدقَة : لَهما أَجران «  :امرأَةُ عبد اللَّه ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: 

  .عليه 

رقْلَ قال َأليب سفْيان صخر بنِ حربٍ رضي اللَّه عنه يف حديثه الطَّويل يف قصة هرقل أَنَّ ه وعن أيب  -٣٢٧
اعبدوا اللَّه وحده ، وال «   :يقولُ: قلت  :فَماذَا يأْمركُم بِه ؟ يعين النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال : سفْيان 

متفق عليه  »ف ، والصلَة تشرِكُوا بِه شيئاً ، واتركُوا ما يقُولُ آباؤكم ، ويأْمرنا بالصالة ، والصدقِ ، والعفَا
.  
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إِنكُم ستفْتحونَ أَرضـاً  «: قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ذر رضي اللَّه عنه قال  وعن أيب  -٣٢٨
  . »يذْكَر فيها القرياطُ 

        رياطُ ، « : ويف روايةيها القى فمسي ضي أَرر وهونَ مـصستفْتح مراً، فَإِنَّ لَهها خيلوا بِأَهصوفَاست
  . »ذمة ورحماً 

    ماً« : ويف روايةةً ورحما ، فَإِنَّ هلُم ذهلوا إِىل أَهِسنموها ، فَأَححتهراً «أَو قال  »فإِذا افْتتةً وصمرواه  »ذ
  .مسلم 

كونُ مارِية : »والصهر«. م إِسماعيلَ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم منهم الرحم اليت هلُم كَونُ هاجر أُ: قال العلَماُء 
  .أُم إِبراهيم ابنِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم منهم 

[   }وأَنـذر عشـريتك اَألقـربِني    {  : ملا نزلَت هذه اآليةُ : هريرة رضي اللَّه عنه قال  وعن أيب  -٣٢٩
يا بين عبـد  «: دعا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قُريشا فاجتمعوا فَعم ، وخص وقال]  ٢١٤: الشعراء 

ـ  م كُمذُوا أَنفُسقةَ بـنِ كْعبٍ ، أَنرا بين مارِ ، يالن نم كُمفُسذُوا أَني ، أَنقب بنِ لُؤمسٍ ، يا بين كَعن ش
ـ الن ين عبـد  ار ، يا بين عبد مناف ، أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ ، يا بين هاشمٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ ، يا ب

 من لَكُم كلار ، فَإِين ال أَمالن من كذي نفْسقة أَنمارِ ، يا فاطن النم فُسكُمذُوا أَنقبِ أَنر املطَّلئاً ، غَياللَّه شي
  .رواه مسلم» أَنَّ لَكُم رحماً سأَبلُّها بِبِاللها 

ومعـىن  . املـاُء   »والبِاللُ « هو بفتحِ الباِء الثَّانِية وكَسرها  »بِبِاللها « : قوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم        
  .طْفَأُ باملاِء وهذه تبرد بالصلةسأَصلُها ، شبه قَطيعتها باحلرارة ت: احلديث 

مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عبد اللَّه عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال  وعن أيب  -٣٣٠
املؤمنِني، ولَكن لَهم رحـم   إِنَّ آلَ بين فُالن لَيسوا بأَوليائي إِنما وليي اللَّه وصاحلُ«  :جِهاراً غير سر يقُولُ 

  .واللَّفظُ للبخاري . متفق عليه  »أَبلُّها بِبِاللها 
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يا رسولَ اللَّه أَخبِرين بِعمـلٍ   :أَيوب خالد بن زيد األنصاري رضي اللَّه عنه أَن رجالً قال وعن أيب  -٣٣١
تعبد اللَّه ، وال تشرِك بِه شيئاً ، وتقيم « :لنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّمفقال ا. يدخلُين اجلنةَ ، ويباعدين من النارِ 

  .متفق عليه» الصالَةَ ، وتؤيت الزكاةَ ، وتصلُ الرحم 

ـ «  :وعن سلْمان بن عامرٍ رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٣٢ ر أَحـدكُم  إِذا أَفْطَ
 ورطُه هراً ، فَاملاُء ، فَإِنمجيِد ت بركَةٌ ، فَإِنْ لَم همرٍ ، فَإِنلَى تع رفْطنيِ صدقَةٌ « : وقال »فَلْيسكلَى املدقَةُ عالص

 انتنمِ ثحلَى ذي الرلَةٌ : ، وعقَةٌ وصدص« .  

  .حديث حسن : وقال . رواه الترمذي 

أُحبها ، وكَانَ عمر يكْرههـا ،   كَانت تحيت امرأَةٌ ، وكُنت  :ن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال وع -٣٣٣
طَلِّقْها فأبيت ، فَأَتى عمر رضي اللَّه عنه النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَذَكر ذلك لَه ، فقال الـنيب  : فقال يل 

 هلَيلّى اُهللا علَّم صا «  :وسحديث حسن صحيح : رواه أَبو داود ، والترمذي وقال »طَلِّقْه.  

إِنَّ يل امرأَةً وإِن أُمي تأْمرين بِطَالَقها ؟ فقـال   :الدرادِء رضي اللَّه عنه أَن رجالً أَتاه فقال  وعن أيب  -٣٣٤
الْوالد أَوسطُ أَبوابِ اجلَنة ، فَإِنْ شئْت فَأَضع ذلك الْباب ، «  لُسمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقو

 صحيح : رواه الترمذي وقال » أَوِ احفظْه حديثٌ حسن.  

 »اخلَالَةُ بِمنزِلَة اُألم «: وعن الرباِء بن عازبٍ رضي اللَّه عنهما ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٣٥
  .وقال حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي 

ويف الباب أَحاديث كثرية يف الصحيح مشهورة ، منها حديث أَصحابِ الغارِ، وحديث جريجٍ وقَد سـبقَا ،  
وأَحاديث مشهورة يف الصحيح حذَفْتها اختصاراً ، ومن أَهمها حديثُ عمرو بن عبسةَ رضي اللَّـه عنـه   

املُشتملُ على جملٍ كثـرية من قَواعد اِإلسالمِ وآدابِه وسأَذْكُره بِتمامه إِن شاَء اللَّه تعاىل يف بـابِ   الطَّوِيلُ
  .الرجاِء ، قال فيه 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 »نيب« :ما أَنت ؟ قال :  دخلْت على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِمكَّةَ ، يعين يف أَول النبوة ، فقلت له      
 ؟ قال : فقلت تعاىل ،«  :وما نيب أَرسلَين اللَّه  سلَك ؟ قال : فقلتيٍء أَرش حامِ ، « :بِأَياَألر لةسلَين بِصأَر

  .واللَّه أعلم . وذكر تمام احلديث  »وكَسرِ األوثَان ، وأَنْ يوحد اللَّه ال يشرك بِه شيٌء 

  

  باب حترمي العقوق وقطيعة الرحم -٤١
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض، وتقطعوا أرحامكم؛ أولئك الذين لعنهم { :  قال اللَّه تعاىل

  .} اللَّه، فأصمهم وأعمى أبصارهم 
دون والذين ينقضون عهد اللَّه من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر اللَّه به أن يوصل، ويفس{ :  وقال تعاىل

  .} يف األرض، أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار 
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكـرب أحـدمها أو   { :  وقال تعاىل

كالمها، فال تقل هلما أف، وال تنهرمها، وقل هلما قوالً كرمياً، واخفض هلما جناح الذل من الرمحة، وقل 
 .} ربياين صغرياً  رب ارمحهما كما

أَال « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : بكرةَ نفيع بنِ احلارث رضي اللَّه عنه قال  وعن أيب  -٣٣٦
وكان  »دين اِإلشراك بِاللَّه، وعقُوق الْوال«  :قال : بلَى يا رسولَ اللَّه : ثالثاً قُلنا  »أُنبئُكم بِأكْبرِ الْكَبائرِ ؟ 
  .متفق عليه.ليته سكت : فَما زال يكَررها حتى قُلنا »أَال وقولُ الزورِ وشهادة الزورِ «:متكئاً فَجلَس ، فقال

: الْكبائر «: وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٣٧
  .رواه البخاري  »شراك بِاللَّه ، وعقُوق الْوالدينِ ، وقَتلُ النفْسِ ، والْيمني الْغموساِإل

        » وسمني الْغيف اِإلمث  »اليم فاحلال سمغا تهوساً ، َألنيت غَممداً ، سباً عاما كَاذفُهلحاليت ي.  

يـا   :قـالوا   »من الْكبائرِ شتم الرجلِ والديـه ، « :  علَيه وسلَّم قال وعنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا -٣٣٨
نعم ، يسب أَبا الرجلِ، فيسب أَباه ، ويسـب أُمـه ،   « : قاـل  رسولَ اللَّه وهلْ يشتم الرجلُ والديه ؟،

 هأُم بعليه  »فَيس متفق.  
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 ويف روايـة :»  ، هيدلُ والجالر رِ أَنْ يلْعنأَكْربِ الكبائ نقيل  »إِنَّ م : ـلُ  يا رسـول اللَّهالرج يلْعن فكي
  .»يسب أَبا الرجل ، فَيسب أَباه ، ويسب أُمه ، فيسب أُمه« : قال  والديه ؟،

ال يدخلُ «: ه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال حممد جبيرِ بنِ مطعمٍ رضي اللَّ وعن أيب  -٣٣٩
 عةَ قَاطين : قال سفيان يف روايته  »اجلَنم : يعع رحعليه .قاط متفق.  

اللَّه تعـاىل   إِنَّ« : وعن أيب عيسى املُغرية بنِ شعبةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٤٠
حرم علَيكُم عقُوق اُألمهات ، ومنعاً وهات ، ووأْد البنات ، وكَره لكُم قيل وقـالَ ، وكثـرة السـؤالِ ،    

  .متفق عليه  »وإِضاعة املالِ 

 منعاً « : قولُه«  اهمعن : و هلَيع بما وج منع » اتو :  »ه لَه ا لَيسم طَلَب »اتالبن أْداه  »ونمع : نهفْند
 و ، يلَ وقَالَ « يف احلَياةق«  اهنعفيقُولُ: م ، هسمعا ييثُ بِكُلِّ مـا ال  : احلدمقيلَ كَذَا ، وقَالَ فُالنٌ كَذَا م

ث بِكُلِّ ما سدحباً أَنْ يِء كذا ، وكَفى باملرهظُنوال ي ، هتحص علَمي عةُ املـال   « و . مـاعتبـذيره  :  »إِض
 احلفْظ كَانمع إِم هفْظح كرنيا ، وتوالد رِةاآلخ دقَاصم نا ميهاملأْذُون ف وهجرِ الويف غَي كثرةُ « و . وصرفُه

  .اِإلحلاح فيما ال حاجةَ إِلَيه  »السؤالِ 

  . »من قطَعين قَطَعه اللَّه «وحديث »وأَقْطع من قَطَعك« قبله كَحديثَ  ويف الباب أَحاديثُ سبقَت يف البابِ

  

 باب فضل بر أصدقاء األب واألم -٤٢
  واألقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

  

لَ الرجلُ ود إِن أَبر الرب أَنْ يص«  :عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٢٤١
 أَبِيه« .  
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وعن عبد اللَّه بن دينارٍ عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رجالً من اَألعرابِ لقيـه بِطرِيـق    -٣٤٢
 مامةً كانتع طَاهوأَع ،هكَبعلى محارٍ كَانَ ير ومحله ، مرع ناللَّه ب دبع هليقـال  مكَّة ، فَسلَّم ع ، هعلى رأْس

إِنَّ هـذا   :فقال عبد اللَّه بن عمـر  .أَصلَحك اللَّه إِنهم اَألعراب وهم يرضونَ بِاليِسريِ : فقُلنا له  :ابن دينارٍ 
إِنَّ أَبـر  «  :لكَان وداً لعمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه ، وإِني مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقو

 أَبِيه دلَ ولِ أَهجلةُ الرص البِر«.  

ويف رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أَنه كَانَ إِذا خرج إىل مكَّةَ كَانَ لَه حمار يتروح عليـه إذا مـلَّ        
و يوا هنفَبي ، بِها رأْسه دمامةٌ يشوع ، لَةاحكُوب الرفقال ر ، رايبأَع بِه رارِ إذْ مماحل كما على ذل:  تأَلَس

اشدد بِها رأْسك  :وأَعطاه العمامةَ وقال  اركَب هذا ، :فَأَعطَاه احلمار ، فقال  :بلَى  :قال  فُالنَ بن فُالن ؟
،  حابِهأَص ضعب فقال لَه: تطَيأَع ، غَفَر اللَّه لَك   ـتةً كُنماموع ، هعلي حروت تماراً كنح رايبهذَا اَألع

إِنْ من أَبر البِـر أَنْ يصـلَ   «  :إِني سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ  :فقال  تشد بِها رأْسك؟
ولِّىد أَنْ يعب أَبِيه دلَ ولُ أَهجمر رضي اللَّه عنه ، »الرعيقاً لدكَانَ ص اهـا    وإِنَّ أَبكُلَّه وايـاتالر هروى هذ

  .مسلم 

بينا نحـن   :أُسيد بضم اهلمزة وفتح السني مالك بنِ ربِيعةَ الساعدي رضي اللَّه عنه قال  وعن أيب  -٣٤٣
وس هلَيلّى اُهللا عص رسول اللَّه دنع لُوسلَمة فقالَ جبين س نلٌ مرج ـن  : لَّم إذ جاَءهلْ بقى ميارسولَ اللَّه ه

علَيهِما ، واالستغفَار لَهما ، وإِنفاذُ عهدهما  نعم ، الصالَة «  :بِر أَبوي شىٌء أَبرهما بِه بعد موتهِما ؟ فقال 
  .رواه أبو داود   » بِهِما ، وإِكَرام صديقهما ، وصلةُ الرحمِ اليت ال توصلُ إِالَّ

ما غرت على أَحد من نِساِء النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ما غرت  :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٣٤٤
ا ، وربما ذَبح الشاةَ ، ثُم يقَطِّعهـا  وما رأَيتها قَطُّ ، ولَكن كَانَ يكْثر ذكْره. على خدجيةَ رضي اللَّه عنها 

 لَه ما قلتبجيةَ ، فَرق خدا يف صدائعثُهبي اء ، ثُمضا إِالَّ خدجيةُ ، فيقولُ : أَعينيف الد يكُن هـا  «  :كَأَنْ لَمإِن
 ا ولَدهنوكَانَ يل م توكَان عليه  »كَانت متفق.  

وإنْ ويف رواية  نهعا يسا مهنا مهلالئي يف خدهاةَ ، فَيالش كَانَ لَيذبح.  

قُولُ  ويف روايةاةَ يالش جيةَ «  :كَانَ إِذَا ذَبحدقَاِء خدا إِىل أَصلُوا بِهسأَر «.  
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ل اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم، فَعـرف   استأْذَنت هالَةُ بِنت خويلد أُخت خدجيةَ علَى رسو :ويف رواية قالت 
  .» اللَّهم هالَةُ بِنت خويلد «  :استئْذَانَ خدجية ، فَارتاح لَذَلك فقالَ 

  .بِه  اهتم:عناه بِالعنيِ وم »فَارتاع«  :هو بِاحلاِء ، ويف اجلمعِ بني الصحيحني لَلْحميدي  »فَارتاح «  :قولُها 

خرجت مع جرير بن عبد اللَّه الْبجلي رضي اللَّه عنـه يف   :وعن أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال  -٣٤٥
لَه ين فقلتمدخفَرٍ، فَكَانَ يفْعلْ، فقال : سال ت :  ـهلَيلّى اُهللا عول اللَّه صبرس عنصت اَألنصار ـْت إِني قَد رأَي

  .متفق عليه شيئاً آلَيت على نفْسي أَنْ ال أَصحب أَحداً منهم إِالَّ خدمته وسلَّم

  

 باب إكرام أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -٤٣
  وبيان فضلهم

  .} إمنا يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويطهركم تطهرياً { :  قال اللَّه تعاىل
  .} من يعظم شعائر اللَّه فإا من تقوى القلوب و{ :  وقال تعاىل

انطلَقْت أَنا وحصين بن سبرةَ ، وعمرو بن مسلمٍ إىل زيد بنِ أَرقم رضي  :وعن يزيد بن حيانَ قال  -٣٤٦
 نصيقال له ح نا إِلَيهلسا جاللَّه عنهم ، فلَم :راً كَثيخ دا زيي يتلَقَد لَق هلَيلّى اُهللا عرسولَ اللَّه ص تأَيرياً ، ر

 لْفَهخ لَّيتصو ،هعم تووغَز ، يثَهدح تعلَّم ، ومسمـا  : وس ديا يا زثْندرياً ، حراً كَثيخ دييا ز يتلَق لَقَد
ن أَخي واللَّه لَقَد كَبِرت سني ، وقَـدم عهـدي ،   يا اب: قال . مسعت من رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 ونِسيت بعض الذي كنت أَعي من رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَما حدثْتكُم ، فَاقْبلُوا ، ومـاال فَـال  
م يوماً فينا خطيباً بِماٍء يدعي خماء بين مكَّةَ واملَدينة ، قام رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: تكَلِّفُونِيه ثُم قال 

أَال أَيها الناس ، فَإِنما أَنا بشر يوشـك أَنْ  : أَما بعد « :فَحمد اللَّه ، وأَثْىن عليه ، ووعظَ، وذَكَّر ، ثُم قَالَ 
أَوهلُما كتاب اللَّه ، فيه اهلُدى والنور ، فَخذُوا بِكتـابِ  : أَنا تارِك فيكُم ثَقَلَينِ يأْتي رسولُ ريب فَأُجيب ، و

وأَهلُ بيتي ، أُذكِّركم اللَّه يف أهـلِ  «  مثَّ قَالَ. فَحثَّ على كتابِ اللَّه ، ورغَّب فيه  »اللَّه ، واستمِسكُوا به
قال ومن أَهلِ بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهلِ بيته ؟ : فَقَالَ لَه حصين  »لَّه يف أهل بييت بييت ، أذكِّركم ال
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: ، هددقَة بعرِم الصح من هتلُ بين أَهلَكو هأهلِ بيت ه منم؟: قَال  نساؤه نوآلُ  : قَالَ  وم ، آلُ علـي مه
  .رواه مسلم  .نعم  :قَالَ  كُلُّ هؤالِء حرِم الصدقَةَ ؟: ، وآلُ عباسٍ ، قَالَ  عقيلٍ ، وآلُ جعفَر

       ن « : ويف روايةثَقْلَي يكُمف ارِكي تإِنلَـى   : أَال وعه كَـانَ عبلُ اللَّه، منِ اتو حبهاللَّه و ابتما كهأَحد
كانَ على ض كَهرت ناهلُدى ، وم اللَة «.  

ارقُبـوا  : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، عن أيب بكْر الصديق رضي اللَّه عنه موقُوفاً علَيه أَنه قَالَ  -٣٤٧
، هتلِ بيلَّم يف أَهوس هلَيلّى اُهللا عداً صمحرواه البخاري  م.  

  

 باب توقري العلماء والكبار وأهل الفضل -٤٤
  وإظهار مرتبتهم، ورفع جمالسهم ، قدميهم على غريهم وت

  .} هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب : قل{ :  قال اللَّه تعاىل

قال رسول اللَّه صـلّى اُهللا  : مسعود عقبةَ بنِ عمرٍو البدري األنصاري رضي اللَّه عنه قال وعن أيب  -٣٤٨
هلَيلَّم  عفَإِنْ «  :وس ، ةنبِالس مهلَمواًء ، فَأَعس راَءةوا يف الْقفَإِنْ كَان ، ابِ اللَّهكتل مؤهأَقْر مالْقَو مؤوا يف يكَان

اً ونس مهماًء ، فَأَقْدوس ةرجوا يف اهلةً ، فَإِنْ كانرجه مهاًء ، فَأَقْدموس ةنالس لْطَانِهلَ يف سجلُ الرجالر نؤمال ي
إِالَّ بِإِذْنِه هكْرِمتعلى ت هتيف بي دقْعال يرواه مسلم  »، و.  

 لَه لْماً « : ويف روايةس مدل  »فَأَقْدمها « بنالماً : » سإِس أَي.  

ه ، وأَقْدمهم قراَءةً ، فَإِنْ كَانت قراَءتهم سواًء فَيـؤمهم أَقْـدمهم   يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لكتابِ اللَّ :ويف رواية 
  .» هجرةً ، فَإِنْ كَانوا يف اهلجرة سواء ، فَلْيؤمهم أَكْربهم سناً 

 واملُراد » لْطَانِهبه  »بِس صالذي خيْت ضعاملو أَو ، هكْ« . حملُّ واليتتوهي : بفتحِ التاِء وكسر والراِء  »رِمتوه
  .ما ينفَرِد بِه من فراشٍ وسرِيرٍ وحنْوِهما 
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اسـتووا وال  « : كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ميسح مناكبنا يف الصالة ويقُولُ : وعنه قال  -٣٤٩
كُمقُلُوب فلتخفُوا ، فَتهم  ختْتلالذين يلون هم ، ثُملُوني ينالَّذ ى ، ثُمهالمِ والنأُولوا اَألح نكُمين مليرواه  »، ل

  .مسلم 

هو بتخفيف النون ولَيس قَبلَها ياٌء ، وروِي بتشديد النون مع يـاٍء   »ليلين « : وقوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  .أَهلُ احللْمِ والْفَضلِ : هم الْبالغونَ ، وقيل  »وأُولُوا اَألحالم «  :الْعقُول :  »هى والن«  .قَبلَها 

ليلين منكُم « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٣٥٠
ى ، ثُمهالمِ والنأُولُوا اَألح  مهلُوني ينواقِ « ثَالثاً » الَّذاَألس اتشياكُم وهرواه مسلم » وإِي.  

حثْمة بفتح احلاِء املهملة وإِسـكان الثـاِء املثلثـة     محمد سهلِ بن أيب  أيب : حيىي وقيل  وعن أيب  -٣٥١
حيصةُ ابن مسعود إِىل خيبر وهي يومئذ صلْح ، انطَلَق عبد اللَّه بن سهلٍ وم :اَألنصاري رضي اللَّه عنه قال 

 عبـد  فَأَتى محيصةُ إِىل عبد اللَّه بنِ سهلٍ وهو يتشحطُ يف دمه قَتيالً ، فدفَنه ، مثَّ قَدم املدينةَ فَانطَلَق.فَتفَرقَا 
وحةُ وصيحملٍ وهس نمنِ بالرح كَلَّمتمنِ يحالر دبب علَّم ، فَذَهوس هلَيلّى اُهللا عص بِيإِىل الن ودعا مسنيصةُ اب

» أَتحلفُونَ وتسـتحقُّونَ قَـاتلكُم ؟   « : وهو أَحدثُ القَومِ ، فَسكَت ، فَتكَلَّما فقال »كَبر كَبر « :فقال 
احلد مامت ذَكَرعليه . يث و متفق.  

  .يتكلَّم اَألكْبر : معناه  »كَبر كَبر « : وقوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

ـ  -٣٥٢ عي دلَى أُحقَت ننِ ملَيجالر نبي عمجلَّم كَانَ يوس هلَيلّى اُهللا ععنه أَنَّ النيب ص ين وعن جابرٍ رضي اللَّه
رواه . فَإِذَا أُشري لَه إىل أَحـدهما قَدمـه يف اللَّحـد     »أَيهما أَكْثَر أَخذاً للْقُرآن ؟ « : ثُم يقُولُ  يف القَبرِ ،
 البخاري.  

وك بِِسواك أَراين يف املَنامِ أَتس«  :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٥٣
كَبر ، فَدفَعته إِىل اَألكْبرِ : ، فَجاَءنِي رجالن ، أَحدهما أَكْبر من اآلخرِ ، فَناولْت السواك اَألصغر ، فقيلَ يل 

  .رواه مسلم مسنداً والبخاري تعليقاً  »منهما 
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إِنَّ من إِجاللِ اللَّـه  « : ال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ق: موسى رضي اللَّه عنه قال  وعن أيب  -٣٥٤
 »عنه وإِكْرام ذي السلْطَان املُقِْسط  تعاىل إِكْرام ذى الشيبة املُسلمِ ، وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغايل فيه ، واجلَايف 

  .حديثٌ حسن رواه أبو داود 

قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه  : عمرو بنِ شعيبٍ ، عن أَبيِه ، عن جده رضي اللَّه عنهم قال  وعن -٣٥٥
حديثٌ صحيح رواه أبو داود والترمذي  »لَيس منا من لَم يرحم صغرينا ، ويعرِف شرف كَبِريِنا « : وسلَّم 

  .صحيح  حديثٌ حسن: ، وقال الترمذي 

  . »حق كَبِريِنا «  داود ويف رواية أيب        

شبِيبٍ رمحه اللَّه أَن عائشةَ رضي اللَّه عنها مر بِها سائلٌ، فَأَعطَته كسرةً ، ومر  وعن ميمونَ بنِ أيب  -٣٥٦
قال رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : قيلَ لَها يف ذلك ؟ فقالت بِها رجلٌ علَيه ثياب وهيئَةٌ ، فَأَقْعدته ، فَأَكَلَ فَ

  .ميمونُ لَم يدرِك عائشةَ : لكن قال . رواه أبو داود  »أَنزِلُوا الناس منازِلَهم « : وسلَّم 

أَمرنا رسولُ اللَّـه  : ئشةَ رضي اللَّه عنها قالتوذُكَر عن عا: وقَد ذَكَره مسلم يف أَولِ صحيحه تعليقاً فقال 
، مازِلَهنم اسزِل الننلَّم أَنْ نوس هلَيلّى اُهللا عص  تابِهيف ك اللَّه و عبدأَب ماحلاك هذَكَرلُومِ احلَديث « ورفَة ععم« 

  .هو حديثٌ صحيح : وقال 

قَدم عيينةُ بن حصنٍ ، فَنزلَ علَى ابنِ أَخيه احلُر بنِ قَـيسٍ ،  : ال وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما ق -٣٥٧
تراوشمو رمسِ علجم ابحاُء أَصكَانَ القُررضي اللَّه عنه ، و رمع نيهِمدي ينفَرِ الَّذالن نكَانَ مـوالً  وكُه ، ه

يا ابن أَخي لَك وجه عند هذَا اَألمريِ ، فَاستأْذنْ يل علَيه ، فَاستأَذَنَ : عيينةُ البن أَخيه  كَانوا أَو شباناً ، فقال
 فَواللَّه ما تعطينا اجلَزلَ ، وال تحكُم: قال هي يا ابن اخلَطَّابِ: لَه ، فَأَذنَ لَه عمر رضي اللَّه عنه ، فلما دخل 

 احلُر فقال لَه ، بِه عوقأَنْ ي مى هترضي اللَّه عنه ح رمع بضلِ، فَغدينا بِالعإِنَّ اللَّه تعـاىل  : ف نِنيماملُؤ ريا أَمي
وإن هذا من اجلَاهلني   }لني خذ العفْو وأْمر بِالعرف وأَعرِض عنِ اجلَاه{   :قال لنبِيه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه البخاري  .واللَّه ما جاوزها عمر حني تالها علَيه ، وكَانَ وقَّافاً عند كتابِ اللَّه تعاىل . 

ُهللا لَقَد كنت علَى عهد رسول اللَّه صـلّى ا : سعيد سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه قال  وعن أيب  -٣٥٨
م أَسن ما رِجاالً هنهلِ إِالَّ أَنَّ هالقَو نين معنما يفَم ، هأَحفَظُ عن تلَّم غُالماً ، فَكُنوس هلَيي عمتفق عليه ن.  
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لِسنه  ما أَكْرم شاب شيخاً« : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنس رضي اللَّه عنه قال  -٣٥٩
  .حديث غريب  رواه الترمذي وقال  »إِالَّ قَيض اللَّه لَه من يكْرِمه عند سنه 

  .راعوه واحترِموه وأَكْرِموه ، واللَّه أعلم » ارقُبوا « معىن 

  

  باب زيارة أهل اخلري -٤٥
  ة املواضع الفاضلةزيارم والدعاء منهم وزيار وطلب وجمالستهم وصحبتهم وحمبتهم 

إىل قولـه  }  وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبـاً  { :  قال اللَّه تعاىل
  .} قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً؟ { تعاىل  

  .} واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه { :  وقال تعاىل

قال أبو بكر لعمر رضي اللَّه عنهما بعد وفَاة رسولِ اللَّه صـلّى اُهللا   :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٣٦٠
انطَلق بِنا إِىل أُم أَيمن رضي اللَّه عنها نزورها كَما كانَ رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم    : علَيه وسلَّم 
ما يبكيك أَما تعلَمني أَنَّ ما عند اللَّه خري لرسولِ اللَّه صـلّى  : فلَما انتهيا إِلَيها ، بكَت ، فَقَاالَ لَها  يزورها ،

لّى اُهللا علَيه وسلَّم إِني ال أَبكي أَني ألعلم أَنَّ ما عند اللَّه تعالَى خري لرسولِ اللَّه ص: اُهللا علَيه وسلَّم ؟ فقالت 
  .رواه مسلم .كَاِء ، فَجعال يبكيان معهافَهيجتهما على الب.د انقَطَع من السماِء ، ولَـكن أبكي أَنْ الوحي قَ

خاً لَـه يف قَريـة   أَنَّ رجالً زار أَ« : هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  وعن أيب  -٣٦١
أُرِيد أَخـاً يل يف هـذه   : أَين تريد ؟ قال: أُخرى ، فَأَرصد اللَّه تعاىل على مدرجته ملَكاً ، فَلَما أَتى علَيه قال

 ية؟ قال : قال . الْقَر هلَيا عهبرت ةمنِع نم هعلَي لْ لَكه :ببي أَحر أَنتعاىل ، قـال  ال، غَي يف اللَّه هي  : تفَـإِن
 يهف هتببكَما أَح كأَحب بأَنَّ اللَّه قَد كإِلَي رواه مسلم » رسول اللَّه.  

« الطَّريق ومعـىن  : بفتحِ امليمِ والراء  »املدرجةُ « إِذَا وكَّلَه بِحفْظه ، و : لكَذا  »أَرصده « : يقال        
هبرا : » ا تهالحى يف صعسا ، وت قُومت.  
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من عاد مريضاً أَو زار أَخاً لَه يف اللَّه ، نـاداه  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٣٦٢
 ادنم : ةاجلن نم أْتوبتو ، اكشمم وطَاب ، تبزِالً  بِأَنْ طرواه الترمذي وقال »من :  ويف . حديثٌ حسـن

 بعض النسخ غريب.  

إِنما مثَلُ اجللـيس  «  :موسى اَألشعرِي رضي اللَّه عنه أَن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب  -٣٦٣
املُ املسك ، إِما أَنْ يحذيك ، وإِما أَنْ تبتاع كَحاملِ املسك ، ونافخِ الْكريِ ، فَح. الصالـحِ وجليسِ السوِء 

  .متفق عليه  »ونافخ الكريِ إِما أَن حيرِق ثيابك وإما أنْ جتد منه رحياً منتنةً . منه وإِما أَنْ تجِد منه رحياً طيبةً 

 » يكذحي « : يكطعي.  

لمالها : تنكَح املَرأَةُ َألربعٍ « : هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب  -٣٦٤
  .متفق عليه »، ولحسبِها ، ولجمالها ، ولدينِها ، فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يداك 

واظْفَر . لْعادة من املَرأَة هذه اخلصالَ اَألربع ، فَاحرص أَنت على ذَات الدينِ أَنَّ الناس يقْصدونَ يف ا: ومعناه 
  .بِها ، واحرِص على صحبتها 

مـا مينعـك أَنْ   « : قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لجِبرِيلَ : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٣٦٥
ا ؟ تورنزا تمم ا أَكْثَرنورز«  لَتزفَن :  }  ـكذل نيا وما بلْفَنما خا ويندأَي نيا بم لَه كبرِ رلُ إِالَّ بِأَمزنتا نوم

  .رواه البخاري   }

ال تصـاحب إِالَّ  « : وسلَّم قـال  سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه  وعن أيب  -٣٦٦
 يقإِالَّ ت كامأْكُلْ طعناً ، وال يمؤم« .  

 ال بأْس بِه ادنرواه أبو داود ، والترمذي بإِس.  

 الرجلُ علَى ديـنِ خليلـه ،  « : هريرة رضي اللَّه عنه أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب  -٣٦٧
  . »فَلْينظُر أَحدكم من يخاللُ 

  .حديثٌ حسن : والترمذي بإِسناد صحيح ، وقال الترمذي . رواه أبو داود 
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املَرُء مع من أَحب «  :موسى اَألشعرِي رضي اللَّه عنه أَن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب  -٣٦٨
«  :قيل للنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم الرجل حيب القوم ولَما يلحق م ؟ قـال   رواية قال متفق عليه ويف.  »

  .» املرء مع من أحب 

قال رسولُ  متى الساعةُ ؟ :وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَن أَعرابياً قال لرسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٣٦٩
  .» أَنت مع من أَحببت «  :قال حب اللَّه ورسوله : قال  »ما أَعددت لَها ؟ « : يه وسلَّم اللَّه صلّى اُهللا علَ

  .متفق عليه ، وهذا لفظ مسلمٍ 

  .ورسولَه  ما أَعددت لَها من كَثريِ صومٍ ، وال صالة ، وال صدقَة ، ولَكني أُحب اللَّه :ويف رواية هلما 

يـا  : جاَء رجلٌ إِىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقـال  : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٣٧٠
رُء املَ«  :رسول اللَّه كَيف تقُولُ يف رجلٍ أَحب قَوماً ولَم يلْحق بِهِم ؟ فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 بأَح نم ععليه  »م متفق.  

الناس معادنُ كَمعادن الذَّهبِ «  :هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب  -٣٧١
واح جنود مجندةٌ ، فَما تعارف منهـا  واَألر. والْفضة ، خيارهم يف اجلَاهلية خيارهم يف اِإلسالمِ إِذَا فَقهوا 

 لَفتا ، اخهنم اكَرنا تمو ، لَفرواه مسلم » ائْت.  

  .إِخل ، من رواية عائشة رضي اللَّه عنها  »اَألرواح «  :وروى البخاري قوله 

كَانَ عمر بن  :قال » مزة وفتح السني املهملةبضم اهل« ابن جابِر وهو : وعن أُسيرِ بنِ عمرٍو ويقَالُ  -٣٧٢
 ملِ الْيمنِ سأَلَهأَه دادأَم هلَيى عسٍ : اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه إِذا أَتيلَى أُوى عى أَترٍ ؟ حتامع نب سيأُو كُمأَفي

نعم ، قال : من مراد ثُم من قَرن ؟ قال : م ، قال نع: أَنت أُويس بن عامرٍ ؟ قال : رضي اللَّه عنه، فقال له 
  .نعم : لَك والدةٌ ؟ قال : قال . نعم : فكَانَ بِك برص ، فَبرأْت منه إِالَّ موضع درهمٍ ؟ قال : 

تي علَيكُم أُويس بن عامرٍ مع أَمـداد أَهـلِ   يأْ«  :قال سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول        
ا بر لَو أَقْسم علـى  الْيمنِ من مراد ، ثُم من قَرن كَانَ بِه برص ، فَبرأَ منه إِالَّ موضع درهمٍ ، لَه والدةٌ هو بِه

غتسأَنْ ي تطَعتفَإِن اس ، هرلْ اللَّه َألبفَافْع لَك رف« لَه فَرغتيل فَاس رفغتفَاس.  
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 رم؟ قال : فقال له ع رِيدت نا ؟ قال : الْكُوفَةَ ، قال : أَيلهامإِىل ع لَك بـاسِ   : أَال أَكْتـراِء النأَكُونُ يف غَب
 إِلَي أَحب.  

أْذَنت النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف العمرة ، فَأَذنَ يل است :وعن عمر بنِ اخلطاب رضي اللَّه عنه قال  -٣٧٣
  .فقال كَلمةً ما يسرين أَنَّ يل بِها الـدنيا  »ال تنسنا يا أَخي من دعائك «  :، وقال 

  .» أَشرِكْنا يا أخي يف دعائك « : ويف رواية قال 

رواه أَبو داود ، والترمذي وقال  حديثٌ صحيح : صحيح حديثٌ حسن  .   

كَانَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يزور قُباَء راكبـاً وماشـياً،   : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٣٧٤
  .متفق عليه فَيصلِّي فيه ركْعتينِ 

 لّى ا: ويف روايةص بِيكان الن رمع نياً وكَانَ اباشما وباكر تاَء كُلَّ سبقُب جِدسأْيت ملَّم يوس هلَيُهللا ع  

  

   باب فضل احلب يف اهللا واحلث عليه -٤٦
  ، وماذا يقول له إذا أعلمهأنه حيبه وإعالم الرجل من حيبه 

  .إىل آخر السورة}  الكفار رمحاء بينهم حممد رسول اللَّه، والذين معه أشداء على { :  قال اللَّه تعاىل
  .} والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم { :  وقال تعاىل

ثَالثٌ من كُن فيه وجد بِهِن حالَوةَ « : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٧٥
 انمأَنْأَ: اِإليو ، إِالَّ للَّه هبحَء ال ياملَر بحما ، وأَنْ يواها ، سمم هإِلَي بأَح ولُهسرو كُونَ اللَّهه أَنْ  نْ يكْـري 

  .متفق عليه  »يعود يف الكُفْرِ بعد أَنْ أَنقَذَه اللَّه منه، كَما يكْره أَنْ يقْذَف يف النارِ 

سبعةٌ يظلُّهم اللَّه يف ظلِّه يوم «  :هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب  -٣٧٦
 لُّهلَّ إِالَّ ظال ظ : ـاجِدبِاملَس علَّقم هلٌ قَلْبجرجلَّ ، وو زع اللَّه ةادبأَ يف عشن ابشلٌ ، وعاد ـالن   إِمامجور

إِني أَخاف اللَّه ، :  تحابا يف اللَّه اجتمعا علَيه ، وتفَرقَا علَيه ، ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ ، فقال
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هينمي قفنما ت الُهمش لَمعى ال تتا حفَاهفَأَخ ، قَةدبص قدصلٌ تجرو  اهنيع تياً فَفَاضالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ،« 
  .متفق عليه 

أَين املُتحابونَ : إن اللَّه تعاىل يقولُ يوم الْقيامة « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٣٧٧
ال ظ وملِّي ييف ظ ملُّهأُظ موي ؟ الْيالللِّي بِجرواه مسلم » لَّ إِالَّ ظ.  

والَّذي نفِْسي بِيده ال تدخلُوا اجلَنةَ حتى تؤمنوا « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٣٧٨
  .رواه مسلم »تحاببتم ؟ أَفْشوا السالم بينكم ، وال تؤمنوا حتى تحابوا ، أَو ال أَدلُّكُم علَى شيٍء إِذَا فَعلْتموه 

أَنَّ رجالً زار أَخاً لَه يف قَرية أُخرى ، فَأَرصد اللَّه لَه علَـى  « : وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٣٧٩
  :وذكر احلديث إىل قوله  »مدرجته ملَكاً 

 »بأَح إِن اللَّه قَد يهف هتببا أَحكَم وقد سبق بالبابِ قبله . رواه مسلم  »ك.  

ال « : وعن البراِء بنِ عازبٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قال يف اَألنصـار   -٣٨٠
م ، قافنإِالَّ م مهضغبال يو ، نؤمإِالَّ م مهبحاللَّه ي هضغأَب مهضغأَب نمو ، ه اللَّهأحب مهبأَح عليه  »ن متفق.  

 :قَالَ اللَّه عز وجلَّ  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال  -٣٨١
م ابِرنم ماليل ، لَهونَ يف جابحاُء املُتدهالشونَ وبِيالن مبِطُهغورٍ ين ن «.  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقال 

دخلْت مسجِد دمشق ، فَإِذَا فَتى براق الثَّنايا وإِذَا النـاس  : وعن أيب إِدريس اخلَوالينِّ رحمه اللَّه قال  -٣٨٢
هذَا معاذُ بن جبـلٍ  : ا يف شيٍء ، أَسندوه إِلَيه ، وصدروا عن رأْيه ، فَسأَلْت عنه ، فَقيلَ معه ، فَإِذَا اختلَفُو

تـه  ، فَانتظَررضي اللَّه عنه ، فَلَما كَانَ من الْغد ، هجرت ، فَوجدته قَد سبقَنِي بِالتهجِريِ ، ووجدته يصلِّي 
 قُلْت ثُم ، هلَيع تلَّمفَس ، هِهلِ وجبق نم هجِئْت ثُم ، هى صالتى قَضتفَقَالَ : ح ، للَّه كبي َألحإِن اللَّهو : آللَّه

 فقال : ؟ فَقُلْت ، أَللَّه : ؟ فَقُلْت آللَّه :ائي ، فَجرِد ةوبذَين بِحفَأَخ ، فَقَالَ أَللَّه ، هي   : بذَين إِلَيفَـإِن ، ـرشأَب
قالَ اللَّه تعـاىل وجبـت مــحبتي للْمتحـابني يفَّ ،     «  :سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول 
  .رواه مالك يف املُوطَّإِ بإِسناده الصحيحِ حديث صحيح  »واملُتجالِسني يفَّ ، واملُتزاوِرِين يفَّ ، واملُتباذلني يفَّ 
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 لُهقَو » ترجبتشديد اجليم قوله  »ه ووه ، تكَّرب أَي:  » فَقُلْت اللَّه :  أَللَّـه«    ممـدودة مـزة ُلاَألو
 لالستفهامِ ، والثاين بِال مد.  

إِذَا أَحـب  « اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال عن أيب كَرميةَ املقْداد بن معد يكَرب رضي  -٣٨٣
 هبحي هه أَنبِرخفَلْي ، اهلُ أَخجرواه أبو داود ، والترمذي وقال  »الر :حديثٌ حسن.  

يا معاذُ واللَّه ، « : خذَ بِيده وقال وعن معاذ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، أَ -٣٨٤
اللَّهم أَعني على ذكْـرِك وشـكْرِك ،   : إِني ُألحبك ، ثُم أُوصيك يا معاذُ ال تدعن يف دبرِ كُلِّ صالة تقُولُ 

  . »وحسنِ عبادتك 

  . حديث صحيح ، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح       

يـا   :وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رجالً كَانَ عند النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَمر بِه ، فَقال  -٣٨٥
 »لمـه أَع«: قَالَ  ال: قَالَ » أَأَعلمته ؟ «: فقال له النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رسول اللَّه إِني ُألحب هذا ، 

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح  .أَحبك الَّذي أَحببتنِي لَه : إِني أُحبك يف اللَّه ، فقالَ : فَلَحقَه ، فَقَالَ 

لُهفْعي.  

  

٤٧- لعبدلتعاىل  اهللا باب عالمات حب   
  واحلثَّ على التخلق ا والسعي يف حتصيلها

  .} تم حتبون اللَّه فاتبعوين حيببكم اللَّه، ويغفر لكم ذنوبكم، واهللا غفور رحيم قل إن كن{ : قال اللَّه تعاىل
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اللَّه بقوم حيبهم وحيبونه، أذلـة  { :  وقال تعاىل

ك فضل اللَّه يؤتيـه  على املؤمنني أعزة على الكافرين، جياهدون يف سبيل اللَّه، وال خيافون لومة الئم، ذل
  .} من يشاء، واهللا واسع عليم 
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من  :إِنَّ اللَّه تعاىل قال«  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٣٨٦
يٍء أَحي بِشدبإِيلَّ ع بقَرا تبِ ، ومبِاحلَر هتآذَن اً ، فقديى يلَ ولالُ  عادـزا يمو ، هلَيع تضرا افْتمم إِلَي ب

و ، بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن ، هتببفَإذَا أَح ، هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبع ، بِه رصبي يالَّذ هرصب
  .رواه البخاري  »لَّيت يمشي بِها وإنْ سأَلَين أَعطَيته ، ولَئن استعاذَنِي ُألعيذَنه ويده الَّيت يبطش بِها ، ورجلَه ا

  .روي بالباِء وروي بالنون  »استعاذَين «  :وقوله . أَعلَمته بِأَني محارِب له :  »آذَنته «  معىن      

٣٨٧- هلَيلّى اُهللا علَّم  وعنه عن النيب صريل  «: ، قال  وسى جِبادن ، دبتعاىل الع اللَّه بإِنَّ اللَّـه   :إِذَا أَح
، هبِبفُالناً ، فَأَح بحاء  تعاىل يملِ السادى يف أَهنريلَ ، فَيجِب هحبفَي: ، بوهفُالناً ، فَأَح بحإِنَّ اللَّه ي   ـهبحفَي

  .متفق عليه »، ثُم يوضع له القَبولُ يف اَألرضِ أَهلُ السماِء 

إِنَّ اللَّه تعاىل إِذا أَحب عبداً دعا جِبريلَ ، فقال «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ويف رواية ملسلمٍ 
: ، هبِبفُالناً فَأَح بي أُحإِن ني ريلُ ، ثُمجِب هبحقُولُ فَيماِء ، فَيي يف الساد:   وهبفُالنـاً ، فَـأَح بحإِنَّ اللَّه ي 

إِني أُبغض فُالناً  :فَيحبه أَهلُ السماِء ثُم يوضع له القَبولُ يف اَألرضِ ، وإِذا أَبغض عبداً دعا جِبريلَ ، فَيقولُ 
، هضغري ، فَأَبجِب هضغبماِء فَيلِ السي يف أَهادني لُ ، ثُم: ، وهضغفُالناً ، فَأَب ضغبـلُ    إِنَّ اللَّه يأَه ـهضغبفَي

  .» السماِء ثُم توضع له البغضاُء يف اَألرضِ 

٣٨٨- جثَ رلَّم ، بعوس هلَيلّى اُهللا ععنها ، أَن رسول اللَّه ص فَكَانَ وعن عائشةَ رضي اللَّه ، ةلَى سرِيالً ع
فَلَما رجعوا ، ذَكَروا ذلك لرسولِ اللَّه صلّى  }قُلْ هو اللَّه أَحد  {يقْرأُ َألصحابِه يف صالتهِم ، فَيختم بــ 

ألنها صفَةُ الـرحمنِ ، فَأَنـا    :فَسأَلوه ، فَقَالَ  »سلُوه ِألي شيٍء يصنع ذلك ؟ «  :اُهللا علَيه وسلَّم ، فقال 
  .متفق عليه  »أَخبِروه أَنَّ اللَّه تعاىل يحبه «  :فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  أُحب أَنْ أَقْرأَ بِها،

  

  باب التحذير من إيذاء الصاحلني والضعفة واملساكني -٤٨
  .} ون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً والذين يؤذ{ : قال اللَّه تعاىل

  .} فأما اليتيم فال تقهر، وأما السائل فال تنهر { :  وقال تعاىل
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انظر احلـديث رقـم   (وأما األحاديث فكثرية منها حديث أيب هريرة رضي اللَّه عنه يف الباب قبل هذا 
ومنها حديث سعد بن أيب وقاص رضي اللَّـه عنـه   )  ياً فقد آذنته باحلرب من عادى يل ول)  ( ٣٨٥

يا أبا بكر لئن ( يف باب مالطفة اليتيم، وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ) ٢٦٠انظر احلديث رقم (السابق 
 ) .٢٦١انظر احلديث رقم )  (كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك 

من صـلَّى  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال وعن جندبِ بنِ  -٣٨٩
هطْلُبي نم هيٍء ، فَإِنبِش هتمذ نم اللَّه كُمنطْلُباللَّه ، فَال ي ةميف ذ وحِ ، فَهبالَةَ الصص رِكْهديٍء ، يبِش هتمذ نم 

 منهارِ جيف ن هِهجلى وع هكُبي رواه مسلم » ، ثُم.  

  

  باب إجراء أحكام الناس على الظاهر -٤٩
  وسرائرهم إىل اهللا تعاىل

  .} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { :  قال اللَّه تعاىل

أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أَن رسولَ اللَّه  -٣٩٠
، فَإِذَا فَعلُوا ذلك حتى يشهدوا أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه ، ويقيموا الصالةَ ، ويؤتوا الزكاةَ 

  .متفق عليه » هم إِالَّ بِحق اِإلسالمِ ، وحسابهم على اللَّه تعاىل ، عصموا مني دماَءهم وأَموالَ

مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أيب عبد اللَّه طَارِقِ بن أُشيمٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٣٩١
لَّه ، وكَفَر بِما يعبد من دون اللَّه ، حـرم مالُـه ودمـه ،    من قال ال إِله إِالَّ اللَّه حممدا رسولُ ال« : يقُولُ 

 .رواه مسلم  »وحسابه على اللَّه تعاىل 

: قلت لرِسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   :وعن أيب معبد املقْداد بنِ اَألسود ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٣٩٢
ة ، لَقيت رجالً من الكُفَّارِ ، فَاقْتتلْنا ، فَضرب إِحدى يدي بِالسيف ، فَقَطَعها ثُم الذَ مني بِشـجر  أَرأَيت إِنْ

لَ اللَّـه قطـع   ، فَقُلْت يا رسو» ال تقْتلْه « : أَسلَمت للَّه ، أَأَقْتلُه يا رسولَ اللَّه بعد أَنْ قَالَها ؟ فَقَالَ : فقال 
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. ال تقْتلْه ، فإِنْ قَتلْته ، فَإِنه بِمنزِلَتك قَبـلَ أنْ تقْتلَـه   «  :إِحدى يدي ، ثُم قال ذلك بعدما قَطعها ؟ فقال 
  .متفق عليه »وإِنك بِمنزِلَته قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلمته اليت قال

مبـاح  : أَي  »إنك بِمنزِلَته « معصوم الدمِ محكُوم بِإِسالمه ، ومعىن : أَي  »ه بِمنزِلَتك إِن« ومعىن        
  .الدمِ بِالْقصاص لورثَته ، ال أَنه بِمنزِلَته يف الْكُفْرِ ، واللَّه أعلم 

بعثَنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إىل احلُرقَة من : قال وعن أُسامةَ بنِ زيد ، رضي اللَّه عنهما ،  -٣٩٣
ال إِلـه  : اه قال جهينةَ ، فَصبحنا الْقَوم على مياههم ، وحلقْت أَنا ورجلٌ من اَألنصارِ رجالً منهم فَلَما غَشين

اَألن هنع ـلّى اُهللا  إالَّ اللَّه ، فَكَفص بِيالن كةَ ، بلَغَ ذلا املَديننما قَدفَلَم ، هلْتى قَتتي ححمبِر هتنطَعو ، صارِي
متعوذاً  يا رسولَ اللَّه إِنما كَانَ: قلت  ال إِله إِالَّ اللَّه ؟: يا أُسامةُ أَقَتلْته بعد ما قَالَ «  :علَيه وسلَّم ، فقال يل 

فَما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أَني لَم أَكُن أَسلَمت قَبـلَ  » أَقًتلْته بعد ما قَالَ ال إِله إِالَّ اللَّه؟،«  :، فَقَالَ 
  .متـفق عليه  .ذلك الْيومِ 

 ويف رواية :هلَيلّى اُهللا علَّم  فَقالَ رسولُ اللَّه ص؟،: أَقَالَ « : وس هلْتقَتو إِالَّ اللَّه ال إِله  قلت : ، يا رسولَ اللَّه
فَما زالَ يكَررها حتى  »أَفَال شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم ال؟،«  :إِنما قَالَها خوفاً من السالحِ ، قال 

أَن تينمت مئذؤي تلَمي أَس.  

أي معتصماً ـا  : بطن من جهينة القبيلة املعروفة ، وقوله متعوذاً: بضم احلاء املهملة وفتح الراء  »احلرقة « 
  .من القتل ال معتقداً هلا 

عـثَ بعثـاً مـن    وعن جندبِ بنِ عبد اللَّه ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ب -٣٩٤
صد إِىل رجلٍ مـن  املُسلمني إِىل قَومٍ من املُشرِكني ، وأَنهم الْتقَوا ، فَكَانَ رجلٌ من املُشرِكني إِذا شاَء أَنْ يقْ

 هغَفْلَت دقَص نيملاملُس نالً مجأَنَّ رو ، لَهفَقَت لَه دقَص نيملاملُس  فَـعا رفَلم ديز نةُ بامأُس هثُ أَندحتا نكُنو ،
ال إِله إِالَّ اللَّه ، فقَتلَه ، فَجاَء الْبشري إِىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم ، فَسـأَلَه ،   : عليه السيف ، قال 

يا رسولَ اللَّـه   :فَقَالَ »لم قَتلْته ؟ « : كَيف صنع ، فَدعاه فَسأَلَه ، فقال وأَخبره ، حتى أَخبره خبر الرجلِ 
ال إِله إِالَّ :  أَوجع يف املُسلمني ، وقَتلَ فُالناً وفُالناً وسمى له نفراً وإِني حملت علَيه ، فَلَما رأَى السيف قال

 لَّم قال رسولُ . اللَّهوس هلَيلّى اُهللا ع؟ « : اللَّه ص هلْتقال  »أَقَت:  عمقال ن ، : » بال إِله إِالَّ اللَّه عنصت ففَكي
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وكيف تصنع بِـال إِلـه إِالَّ اللَّـه، إِذا    « : قال  .يا رسولَ اللَّه استغفر يل  قَال »، إِذا جاَءت يوم القيامة ؟ 
مو؟  جاَءت ي ةيامقُولَ  »القلى أَنْ يع زيدلَ ال يعفَج : » ةيامالق موي إذا جاَءت إِالَّ اللَّه بِال إِله عنصت كيف« 

  .رواه مسلم 

إِنَّ ناساً « : مسعت عمر بن اخلَطَّابِ ، رضي اللَّه عنه يقولُ: وعن عبد اللَّه بنِ عتبة بن مسعود قال  -٣٩٥
ا نموإِن ،قَطَعان قَد يحلَّم ، وإِنَّ الووس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص دهي يف عحذُونَ بالوخؤوا يكَان  ـذُكُمأْخ

س نا مس لنلَيبناه ووقر ، اهنراً ، أَميلَنا خ رأَظْه نفَم ، كُمالمأَع نا ملَن راآلنَ بِما ظَه   شـيٌء ، اللَّـه هترير
رواه  » يحاسبه يف سرِيرته ، ومن أَظْهر لَنا سوءاً ، لَم نأْمنه ، ولَم نصدقْه وإِنْ قـال إِنَّ سـرِيرته حسـنةٌ   

  .البخاري 

  

  باب اخلوف -٥٠
  .} وإياي فارهبون { :  قال اللَّه تعاىل

  . }إن بطش ربك لشديد { :  وقال تعاىل
  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد،{ :  وقال تعاىل

إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة، ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إال 
ها فأما الذين شقوا ففي النار هلم في. ألجل معدود، يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه، فمنهم شقي وسعيد

  .} زفري وشهيق 
  .} وحيذركم اللَّه نفسه { :  وقال تعاىل
  .} يوم يفر املرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { : وقال تعاىل
تروا تذهل كل مرضعة عما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم { :  وقال تعاىل
  .} هم بسكارى ولكن عذاب اللَّه شديدوتضع كل ذات محل محلها، وترى الناس سكارى وما أرضعت،
  .اآليات}  وملن خاف مقام ربه جنتان { :  وقال تعاىل
إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني، فمن اللَّه علينا : قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون{ :  وقال تعاىل

واآليات يف البـاب كـثرية جـداً    }  ن قبل ندعوه إنه هو الرب الرحيم ووقانا عذاب السموم، إنا كنا م
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  .معلومات، والغرض اإلشارة إىل بعضها وقد حصل
 :وأما األحاديث فكثرية جداً فنذكر منها طرفاً، وباهللا التوفيق

م ، وهـو الصـادق   حدثنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: عن ابنِ مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٣٩٦
 املصدوق : »ثُم ، كثْلَ ذللَقَةً مكُونُ عي طْفَةً ، ثُمماً نوي نيعبأَر هطْن أُميف ب لْقُهخ عمجي كُمدكُونُ إِنَّ أَحي 

بِكَتبِ رِزقـة ، وأَجلـه ،   : أَربعِ كَلمات مضغةً مثْلَ ذلك ، ثُم يرسلُ املَلَك ، فَينفُخ فيه الروح ، ويؤمر بِ
 يدسع أَو قيشو ، هلعما . وهنيوب هنيكُونُ با يى متح ةلِ اجلَنلَ أَهملُ عمعلَي كُمدإِنَّ أَح هري ال إِله غَيالَّذ فَو

يعملُ بِعملِ أَهل النارِ ، فَيدخلُها ، وإِنَّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النـارِ  إِالَّ ذراع ، فَيسبق علَيه الْكتاب ، فَ
 ةلِ اجلَنلِ أَهملُ بِعمعفَي ابتالْك هلَيع بِقسفَي ، اعرا إِالَّ ذهنيبو هنيكُونُ با يى متا حلُهخدَع »فَي ليه متفق.  

يؤتى بِجهنم يومئذ لَها سبعونَ أَلْف زِمامٍ ، مع « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٣٩٧
  .رواه مسلم  »كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونها 

« : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يقول: هما ، قال وعن النعمان بنِ بشريٍ ، رضي اللَّه عن -٣٩٨
ا دمهنلي ميغ انترمج هصِ قَدميميف أَخ عوضلٌ يجة لَريامالْق موذَاباً يارِ علِ الننَ أَهوـرى أَنَّ  إِنَّ أَها يم اغُهم

إِنذَاباً ، وه عنم دعذَاباً أَحداً أَش مهونمتفق عليه  »ه َأله.  

منهم من تأْخـذه  «  :وعن مسرةَ بنِ جندبٍ ، رضي اللَّه عنه ، أَن نيب اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٣٩٩
ه إِىل حجزته ، وِمنهم من تأْخذُه إِىل ترقُوته النار إِىل كَعبيه ، ومنهم من تأْخذُه إِىل ركْبتيه ، ومنهم من تأْخذُ

  .رواه مسلم  »

هي العظْم الذي عند ثُغرة : بفتحِ التاِء وضم القاف  »الترقُوةُ « و . معقد اِإلزارِ حتْت السرة :  »احلُجزةُ « 
انِبيف ج تانقُوتر انسرِ ، ولِإلنحرِالنحي الن.  

يقُوم الناس لرب العاملني « : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٠٠
  .متفق عليه »حتى يغيب أَحدهم يف رشحه إِىل أَنصاف أُذُنيه 

  .العرق » الرشح « و 
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خطَبنا رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، خطْبةً ما سمعت مثْلَها : اللَّه عنه ، قال  وعن أَنس ، رضي -٤٠١
فَغطَّى أَصحاب رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه  »لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قليال ولبكيتم كَثرياً«  :قَطُّ ، فقال 
لَّم وجوس ننيخ هلُمو ، همعليه  .وه متفق.  

عرضت علَي اجلنـةُ  «  :بلَغَ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عن أَصحابِه شيٌء فَخطَب ، فقال  :ويف رواية 
 ا أَعلَمونَ ملَمعت ولَو ، رالشر ومِ يف اخلَيوأَر كَالي فَلَم ، اررياً والنكَث متكَيلَبيالً ، وقل مكْتلَى  »لَضحى عفَما أت

 نِنيخ ملَهو مسهؤا رغَطَّو هنم دأَش ملَّم يووس هلَيلّى اُهللا عابِ رسول اللَّه صحأَص.  

 » بِاخلاِء املعجمة  »اخلَنِني :وتالص اقشتانو ةغُن عكَاُء مالب وه  فاَألن نم.  

تدين الشـمس  «  :سمعت رسولَ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن املقْداد ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٠٢
فَواللَّه مـا   :اد قَالَ سلَيم بن عامرٍ الراوي عن املقْد »يوم القيامة من اخلَلْقِ حتى تكُونَ منهم كَمقْدارِ ميل 

نالعي لُ بِهحكْتيل الَّذي تافَةَ اَألرضِ أَمِ املسين بِامليلِ ، أَمعرِي ما ييف  «  أَد هممـالرِ أَعلَى قَدع اسكُونُ النفَي
هيتكْبكُونُ إِىل ري نم مهنمو ، هيبكُونُ إِىل كعي نم مهنقِ ، فَمرالع  نم مهنوم هيقْوكون إِىل حي من مهنوم ،

  .رواه مسلم  .وأَشار رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيده إِىل فيه  »يلْجِمه العرق إِجلاماً 

يعرق النـاس يـوم   « : قال وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٤٠٣
 مهلُغَ آذَانبى يتح مهلْجِمراعاً ، ويذ نيعبضِ سيف اَألر مقُهرب عى يذْهتح ةيامعليه  »الق متفق.  

  .يرتِل ويغوص : » يذْهب يف اَألرضِ « ومعىن 

 »هلْ تدرونَ ما هذا؟«  :ه وسلَّم إِذ سمع وجبةً فقال كنا مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَي :وعنه قال  -٤٠٤
هذا حجر رمي بِه يف النارِ منذُ سبعني خريفاً فَهو يهوِي يف النارِ اآلنَ حتى  :اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قال : قُلْنا 

تبوج متعما ، فَسرِهى إِىل قَعهتاانرواه مسلم  »ه.  

ما منكُم من « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عدي بنِ حامتٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٠٥
ما قَدم ، وينظر أشأم منه فـال   أَحد إِالَّ سيكَلِّمه ربه لَيس بينه وبينه ترجمانٌ ، فَينظُر أَيمن منه ، فَال يرى إِالَّ

مت قبِش لَوارِ وقُوا النفات ،جهِهلْقَاَء وارِ تى إِالَّ النرفَال ي ، يهدي نبي ظُريرى إال ما قدم ، وين ةعليه  »ر متفق.  
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إِني أَرى ماال ترونَ « : يه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن أيب ذَر ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٠٦
لَّه تعـاىل ،  ، أَطَّت السماُء وحق لَها أَنْ تئطَّ ، ما فيها موضع أَربعِ أَصابِع إِالَّ وملَك واضع جبهته ساجِداً ل

لَبكَييالً ، وقَل كْتمحلض ، لَما أَعونَ ملَمعت إِىل  واللَّه لَو متـرجلَخشِ ولَى الْفُراِء عسم بِالنلَذَّذترياً ، وما تكَث مت
  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال  »الصعدات تجأَرون إِىل اللَّه تعالَى 

  و » طُّ  »أَطَّتئتيطُ» بفتح اهلمزة وتشديد الطاِء، وبفتح التاِء وبعدها مهزة مكسورة ، واَألط  :  تـوص
 ناها ، ومعهِهِمببِ وشالْقَتحلِ والر : ى أَطَّتتا حهأَثْقَلَت قَد الْعابِدين كَةاملَالئ نماِء ميف الس نةَ مأَنَّ كَثْر.  

و  » اتدعومعىن : بضم الصاد والعني  »الص ، قَاتونَ « الطُّرجأَريثُونَ :  »تغتست.  

قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا : عن أيب برزة بِراٍء مث زايٍ نضلَةَ بنِ عبيد اَألسلَمي ، رضي اللَّه عنه ، قالو -٤٠٧
له من ال تزولُ قَدما عبد حتى يسأَلَ عن عمرِه فيم أَفْناه ، وعن علْمه فيم فَعلَ فيه ، وعن ما «: علَيه وسلَّم 

 الهأَب يمف همن جِسعو ، فَقَهأَن يمفو ، سبهاكْت نحديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »أَي.  

يومئذ تحدثُ {  :  قرأَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  : ، قال  وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه  -٤٠٨
فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تشـهد  « :قال . اللَّه ورسولُه أَعلَم : قالوا » أَتدرونَ ما أَخبارها ؟ « :  مث قال} أَخبارها 

 »عملْت كَذَا وكذَا يف يومِ كَذَا وكَذَا ، فهذه أَخبارها : علَى كُلِّ عبد أَو أَمة بِما عملَ علَى ظَهرِها ، تقُولُ 
  . حديثٌ حسن  : رواه الترمذي وقال 

كَيف أَنعم « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أيب سعيد اخلُدرِي ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٠٩
فَكَأَنَّ ذلك ثَقُلَ على أَصـحابِ  » فَينفُخ  وصاحب الْقَرن قَد الْتقَم الْقَرنَ ، واستمع اِإلذْنَ متى يؤمر بِالنفْخِ

 ملَّم فقالَ لَهوس هلَيلّى اُهللا عيلُ : قُولُوا«  :رسول اللَّه صالْوك منِعا اللَّه ونبسرواه الترمذي وقال حديثٌ  »ح
 حسن.  

كَذَا فَسره رسول اللَّه صـلّى اُهللا    }فخ يف الصورِ ون{ : هو الصور الَّذي قال اللَّه تعاىل : » الْقَرنُ «       
  .علَيه وسلَّم 
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من خاف أَدلَـج،  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه قال  -٤١٠
  .حديثٌ حسن :رواه الترمذي وقال  »اليةٌ ، أَال إِنَّ سلْعةَ اللَّه اجلَنةُومن أَدلَج ، بلَغَ املَنزلَ أال إِنَّ سلْعةَ اللَّه غَ

  .واللَّه أعلم . التشمري يف الطَّاعة : سار من أَولِ اللَّيلِ ، واملُراد : بِإِسكان الدال ، ومعناه  »أَدلَج « و 

يحشـر  « :ت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يقول مسع: وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالت  -٤١١
يا رسول اللَّه الرجالُ والنساُء جميعاً ينظُر بعضهم إِىل بعضٍ ،؟ : قُلْت  »الناس يوم الْقيامة حفَاةً عراةً غُرالً 

  .» هِمهم ذلك يا عائشةُ اَألمر أَشد من أَنْ ي«  :قال 

 ضٍ « : ويف روايةعإِىل ب مهعضب ظُرنن أَن يم مأَه رعليه  »اَألم نِ  »غُرالً «  .متفقيالغ مبض  

  

  باب الرجاء -٥١
  

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اللَّه إن اللَّه يغف الذنوب { :قال اللَّه تعاىل 
  .} ، إنه هو الغفور الرحيم مجيعاً

  .} وهل جنازي إال الكفور { :  وقال تعاىل
  .} إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل { :  وقال تعاىل
 .} ورمحيت وسعت كل شيء { :  وقال تعاىل

من شـهِد  «  :يه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن عبادة بنِ الصامت ، رضي اللَّه عنه قال  -٤١٢
 اللَّه دبيسى عوأَنَّ ع ، ولُهسرو هدداً عبحموأَنَّ م ، لَه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه أَنْ ال إِلَه  ـهتمكَلو ، ولُهسرو

ح ارالنو قةَ حوأَنَّ اجلَن ، هنم وحرو ميرلِ أَلْقاها إِىل مالعم نلى ما كانَ مةَ عاجلَن اللَّه لَهخأَد ، ق«   متفـق
  .عليه 

  . »من شهِد أَنْ ال إِلَه إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه ، حرم اللَّه علَيه النار «  :ويف رواية ملسلم     
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مـن   :يقولُ اللَّه عز وجلّ«  :قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال وعن أيب ذَر ، رضي اللَّه عنه ،  -٤١٣
ومن تقَرب . ها أَو أَغْفر جاَء بِاحلَسنة ، فَلَه عشر أَمثَالها أَو أَزيد ، ومن جاَء بِالسيئَة ، فَجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُ

بي شنم هتيأَتاين ميشي ، أَت نمباعاً، و هنم تبقَراعاً، تي ذرنم بقَرت اعاً ، ومنرذ هنم تبقَرولَـةً ،  راً ، تره
  .رواه مسلم »ومن لَقيين بِقُرابِ اَألرضِ خطيئَةً الَ يشرِك بِي شيئاً، لَقيته مبثْلها مغفرةً 

فَإِنْ أَتاين يمشي « إِلَيه بِرحميت ، وإِنْ زاد زِدت، »تقَربت «  إِلَي بِطاعيت »من تقَرب «  :ىن احلديث مع    
يِ الْكَثريِ صببب علَيه الرحمة ، وسبقْته ا ، ولَم أُحوِجه إِىل املَش: أَي  »أَتيته هرولَةً «  وأَسرع يف طاعيت »

، ودولِ إِىل املَقْصصضِ«  يف الواَألر ابقُروأَشهر ، ومعناه  »و ، أَصح قال بكسرها ، والضموي القاف بضم
  .ما يقارِب مَألها ، واللَّه أعلم : 

يا رسولَ اللَّه : يه وسلَّم فقال جاَء أَعرابِي إِىل النيب صلّى اُهللا علَ :وعن جابر ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤١٤
من مات الَ يشرِك بِاللَّه شيئاً دخلَ اجلَنةَ ، ومن مات يشرِك بِه شيئاً ، دخلَ النار «  :، ما املُوجِبتان ؟ فَقَالَ 

  .رواه مسلم  »

يـا  « :ُهللا علَيه وسلَّم ، ومعاذٌ رديفُه على الرحلِ قَالَ وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى ا -٤١٥
قالَ  .لَبيك يارسول اللَّه وسعديك  :قالَ  »يا معاذُ «  :قالَ  لَبييك يا رسولَ اللَّه وسعديك ، :قال  »معاذُ 

ما من عبد يشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ «  :ثالثاً ، قالَ  سعديكلَبيك يا رسولَ اللَّه و :قال  »يا معاذُ «  :
يا رسولَ اللَّه أَفَالَ أُخبِر بِهـا النـاس    :قالَ  »محمدا عبده ورسولُه صدقاً من قَلْبِه إِالَّ حرّمه اللَّه على النارِ 

  .متفق عليه . فَأَخرب ا معـاذٌ عند موته تأَثُّماً  »إِذاً يتكلُوا « :قال  فيستبشروا ؟

  .خوفاً من اِإلمثِ يف كَتمِ هذا العلْمِ : أَي  »تأَمثاً «  :وقوله     

ر الشـك يف عـنيِ   شك الراوِي ، والَ يض: وعن أيب هريرة أَو أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنهما  -٤١٦
يا رسـولَ  : ملا كان يوم غَزوة تبوك، أَصاب الناس مجاعةٌ ، فَقالُوا  :الصحايب ، َألم كُلُّهم عدولٌ ، قال 

فَجاَء  »افْعلُوا «  :اُهللا علَيه وسلَّم اللَّه لَو أَذنت لَنا فَنحرنا نواضحنا ، فَأَكلْنا وادهنا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى 
يا رسولَ اللَّه إِنْ فَعلْت قَلَّ الظَّهر ، ولَكن ادعهم بفَضلِ أَزوادهم ، ثُم ادع اللَّه : عمر رضي اللَّه عنه ، فقالَ 

فَدعا  »نعم«  :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . ذلك البركَةَ لَهم علَيها بِالبركَة لَعلَّ اللَّه أَنْ يجعلَ يف 
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، وجيـيُء   بِنِطْعٍ فَبسطه ، ثُم دعا بِفَضلِ أَزاودهم ، فَجعلَ الرجلُ جييُء بِكَف ذُرة وجييُء اآلخر بِكَف تمرٍ
متىت اجح ةسربِك راآلخ ، كَةرلَّم بِالبوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّها رسعفَد ، ِسرييٌء يش كذَل نطْعِ ملى النع ع

خذُوا يف أَوعيتكُم ، فَأَخذُوا يف أَوعيتهِم حىت ما تركُوا يف العسكَرِ وِعاء إِالَّ مألوه ، وأَكَلُوا حتى « ثُم قالَ 
أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه ، وأَني رسولُ اللَّـه الَ  «  :ا وفَضلَ فَضلَةٌ ، فقالَ رسولُ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم شبعو

ةنِ اجلَنع جبحفَي ، شاك رغَي دبما ع لْقَى اللَّهمسلم  »ي رواه.  

كُنت أُصلِّي لقَومي بين ساملٍ ،  :ضي اللَّه عنه ، وهو ممن شهِد بدراً ، قال وعن عتبانَ بنِ مالك ، ر -٤١٧
سر فَجئْت ، مهجِدسلَ مبق هازيتاج ليع قشفَي ، اَألمطار إِذَا جاَءت م وادبينهين ويولُ بحكَانَ يو  ولَ اللَّـه

إِني أَنكَرت بصرِي ، وإِنَّ الوادي الَّذي بيين وبين قَومي يِسيلُ إِذَا جاَءت : ، فقلت له صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
ال رسول اللَّـه  اَألمطار ، فَيشق علي اجتيازه ، فَوددت أَنك تأْيت ، فَتصلي يف بييت مكاناً أَتخذُه مصلى، فق

فَغدا علي رسولُ اللَّه ، وأَبو بكْرٍ، رضي اللَّه عنه ، بعد ما اشتد النهار ،  »سأَفْعلُ «  :اُهللا علَيه وسلَّم  صلّى
أَنْ أُصلِّي مـن   أَين تحب«  :واستأْذَنَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَأَذنت له ، فَلَم يجلس حىت قالَ 

ـ  »بيتك ؟  لَّم ، فَكَبوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صسر فيه ، فَقَام لِّيصأَنْ ي ي أُحبالَّذ إِىل املَكَان له ترفَأَش ر
حبسته علَى خزيرة تصنع لَه ، فَسمع أَهـلُ  وصفَفْنا وراَءه ، فَصلَّى ركَعتين ، ثُم سلَّم وسلَّمنا حني سلَّم ، فَ

الُ يف البجالر ى كَثُرحت الٌ منهمرِج يت ، فَثَابيلَّم يف بوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسارِ أَنَّ رفَقَـالَ   الد ، ـتي
منافق الَ يحب اللَّه ورسولَه ، فقالَ رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا   ذلك: ما فَعلَ مالك ال أَراه ، فَقَالَ رجلٌ : رجلٌ 

اللَّـه  : فَقَـالَ  .  »الَ إِلَه إِالَّ اللَّه يبتغي بِذَلك وجه اللَّه تعـاىل ؟، : الَ تقُلْ ذَلك أَالَ تراه قالَ «  علَيه وسلَّم
ا نأَم ، لَمأَع ولُهسرو  ـهلَيلّى اُهللا عفقالَ رسولُ اللَّه ص ، قنيافإِالَّ إِىل املُن ديثَهالَ حو ، هدى ورما ن اللَّهفَو نح

  .يه متفق عل »الَ إِلَه إِالَّ اللَّه يبتغي بِذَلك وجه اللَّه : فَإِنَّ اللَّه قَد حرم على النارِ من قَالَ «  :وسلَّم 

باخلـاِء   »اخلَزِيرةُ « و. بكسر العني املهملة ، وإِسكان التاِء املُثَناة فَوق وبعدها باٌء موحدةٌ  »عتبان «  و    
  .جتمعوا جاءوا وا: بالثَّاِء املثَلَّثَة ، أَي  »ثاب رِجالٌ «  :هي دقيق يطْبخ بِشحمٍ وقوله : املُعجمة ، والزاي 

قَدم رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِسبي فَإِذَا امرأَةٌ  :وعن عمر بنِ اخلطاب ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤١٨
سولُ اللَّه صـلّى اُهللا  من السبي تسعى ، إِذْ وجدت صبيا يف السبي أَخذَته فَأَلْزقَته بِبطْنِها ، فَأَرضعته ، فقال ر
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للَّه أَرحم بِعباده من هذه « :فَقَالَ . الَ واللَّه : قُلْنا  أَترونَ هذه املَرأَةَ طارِحةً ولَدها يف النارِ ؟«  :علَيه وسلَّم 
  .متفق عليه »بِولَدها 

ملا خلَق اللَّه اخلَلْق «  :رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قال: وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤١٩
  . »إِنَّ رحميت تغلب غَضبِي : ، كَتب يف كتابٍ ، فَهو عنده فَوق العرشِ 

 بِي «  :ويف روايةغَض تغَلَب« بِي «  ويف روايةغَض قَتبعليه  »س متفق.  

جعلَ اللَّه الرحمةَ مائَةَ جزٍء، فَأَمسـك   :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : قال  وعنه -٤٢٠
ى تتح قاخلَالئ راحمتِء ياجلُز كذَل نداً ، فَمَءا واحزضِ جلَ يف اَألرزأَنو ، نيعسةً وتعست هدنع الد فَـعـةُ  راب

 هيبصةَ أَنْ تيشا خهولَد نا عهرافح« .  

     ويف رواية:  » ، اهلَوامائمِ وهالبسِ وواِإلن ناجل نيةً بداحةً ومحا رهنلَ مزأَن ةمحاىل مائَةَ رعت ا إِنَّ للَّهفَبه
ا تونَ ، ومراحتا يعاطَفُونَ ، وتي محرةً يمحر نيعسعاً وتسعاىل تت اللَّه رأَخا ، ولَدهلى وع شحالو فطع

 ةاميالق موي ادهبا ع«  عليه متفق.  

 :وسلَّم  قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه: ورواه مسلم أَيضاً من رواية سلْمانَ الفَارِسي ، رضي اللَّه عنه ، قال 
 »م القويونَ لعستع وستو ،مهنيب ا اخلَلْق مراحتةٌ يمحها رنفَم ةمحئَةَ رالَى ماعت إِنَّ للَّه ةيام« .  

باق ما بين السماِء إِىل إِنَّ اللَّه تعاىل خلَق يوم خلَق السموات واَألرض مائَةَ رحمة كُلُّ رحمة ط«  ويف رواية
ها عضعب رالطَّيو شالْوحا وهلَدلَى وةُ عدالالو فطعةً فَبِها تمحضِ رنها يف اَألرلَ معضِ ، فَجـضٍ  اَألرعلَى ب

 ةمحالر هذ لَهاأَكْم ، ةيامالق موفَإِذا كانَ ي« .  

أَذنب عبد ذَنباً «  :فيما يحكى عن ربه ، تبارك وتعاىل ، قال . ي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وعنه عن النبِ -٤٢١
أَذَنب عبدي ذنباً ، فَعلم أَنَّ لَه ربا يغفر الـذَّنب ،  : اللَّهم اغفر يل ذَنيب ، فقال اللَّه تبارك وتعاىل : ، فقالَ 

أَذنب عبدي ذَنبـاً ،  : أَي رب اغفر يل ذنيب ، فقال تبارك وتعاىل : أْخذُ بِالذَّنبِ ، ثُم عاد فَأَذَنب، فقال وي
ارك أَي رب اغفر يل ذَنيب ، فقال تب: فَعلَم أَنَّ لَه ربا يغفر الذَّنب ، ويأخذُ بِالذنبِ ، ثُم عاد فَأَذنب ، فقال 
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فَلْيفعلْ ما .. أَذنب عبدي ذَنباً ، فعلم أَنَّ لَه ربا يغفر الذَّنب ، ويأْخذُ بِالذَّنبِ ، قد غَفَرت لعبدي : وتعاىل 
  .متفق عليه »شاَء 

وب أَغْفر لَه ، فإِنَّ التوبةَ تهِدم ما ما دام يفْعلُ هكَذا ، يذْنِب ويت: أَي  »فَلْيفْعلْ ما شاَء «  :وقـوله تعاىل 
  .قَبلَها 

والَّذي نفْسي بِيده لَو لَم تذنِبوا ، لَذَهب اللَّـه  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٤٢٢
  .رواه مسلم  عاىل ، فيغفر لَهمبِكُم ، وجاَء بِقوم يذْنِبونَ ، فَيستغفرونَ اللَّه ت

«  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول: وعن أيب أَيوب خالد بنِ زيد، رضي اللَّه عنه قال -٤٢٣
 ملَه رفغونَ ، فَيرفغتسذنِبونَ ، فَيلقاً يخ اللَّه ونَ ، خلَلَقذنبت كُمال أَنه مسلم روا »لَو.  

كُنا قُعوداً مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، معنا أَبـو   :وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٢٤
علَينـا،   أَبكْر وعمر ، رضي اللَّه عنهما يف نفَرٍ ، فَقَام رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من بين أَظْهرنا ، فَأَبطَ
ي رسول اللَّه صغتأَب رجتفَخ ، فَزع نلَ مأَو تا ، فَكُنننا ، فَقُمعا ، فَفَزنوند طَعقْتينا أَنْ يشفَخ هلَيلّى اُهللا ع

 :لّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال رسول اللَّه ص: وسلَّم ، حتى أَتيت حائطاً لَألنصارِ وذَكَر احلديث بطُوله إِىل قوله 
  .رواه مسلم  »اجلَنة اذْهب فَمن لَقيت وراَء هذَا احلَائط يشهد أَنْ ال إِلَه إالَّ اللَّه ، مستيقناً ا قَلَبه فَبشره بِ« 

٤٢٥- بِيرو بن العاص ، رضي اللَّه عنهما ، أَن النموعن عبد اللَّه بن ع   ل اللَّـهال قَولَّم توس هلَيلّى اُهللا عص
[   }رب إِنهن أَضللْن كَثرياً من الناسِ فَمن تبِعين فَإِنـه منـي  { :عز وجلَّ يف إِبراهيم صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت { : ، وقَولَ عيسى صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ]  ٣٦: إبراهيم 
يماحلَك زِيزه وقال]  ١١٨: املائدة [  }الْعيدي فَعي«  ، فَرتي أُمتأُم ملَّ  »اللَّهجو زكَى ، فقال اللَّه عبو:  »

كبرو دمحإِىل م ب؟  يا جربيلُ اذْه يهبكا يم فسلْه، لَمأَع«   ـهلَيلّى اُهللا عرسولُ اللَّه ص هرجربِيلُ فَأَخب اهفَأَت
إِنا سنرضيك يف أُمتك وال : يا جِربيلُ اذهب إِىل محمد فَقُلْ {  : وهو أَعلَم ، فقال اللَّه تعاىل:وسلَّم بِما قال

 كوؤسم رواه مسل }ن.  

 : كُنت رِدف النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على حمارٍ فقال وعن معاذ بنِ جبلٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال -٤٢٦
 » هادبلى عاللَّه ع قا حدري مل تاذُ هعا ملى اللَّه ؟ يع بادالْع قا حقلت  ، وم : لَمأَع ولُهسرو قال. اللَه : 
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 »أَنْ ال ي لى اللَّهع بادالع حقئاً ، ويش رِكُوا بِهشال يوه ، ودبعأَن ي ادبلَى العع اللَّه قال   فَإِنَّ ح ـنم بـدع
  .متفق عليه  »وا ال تبشرهم فَيتكلُ«  :يا رسولُ اللَّه أَفَال أُبشر الناس ؟ قال : فقلت  يشرك بِه شيئاً ،

املُسلم إِذَا سـئلَ  «  :وعن البراِء بنِ عازبٍ ، رضي اللَّه عنهما ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٢٧
اللَّه الَّـذين آمنـوا   يثَبت { : يف القَربِ يشهد أَن ال إِلَه إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه ، فذلك قوله تعاىل 

 ةرا ويف اآلخنيالد يف احلَياة ل الثَّابِتعليه ]  ٢٧: إبراهيم [   }بِالقَو متفق.  

إِنَّ الكَافر إِذَا عملَ حسنةً ، «  :وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٢٨
ـ  أُطعم بِها طُ اً يف عمةً من الدنيا ، وأَما املُؤمن ، فَإِنَّ اللَّه تعـاىل يدخر لَه حسناته يف اآلخرة ، ويعقبـه رِزق

 هتلى طَاعا عينالد« .  

     ويف رواية:  »ا ، وينا يف الدطَى بِهعةً ينسناً حمؤم مظْلإِنَّ اللَّه ال ي ، را الْكَافأَمة، ورا يف اآلخى بِهزجي
 »يجزى بِهـا   فَيطْعم بِحسنات ما عملَ للَّه تعاىل ، يف الدنيا حتى إِذَا أَفْضى إِىل اآلخرة ، لَم يكُن لَه حسنةٌ

  .رواه مسلم 

مثَلُ الصلَوات اخلَمـسِ  «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّ: وعن جابرٍ ، رضي اللَّه عنه قال  -٤٢٩
 اترم سممٍ خوكُلَّ ي هنِسلُ متغي كُمدابِ أَحلَى برٍ عارٍ غَمرٍ جهثَلِ نرواه مسلم »كَم.  

     » رمالْغ«  ريالْكَث.  

ما من « :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -٤٣٠
  .رواه مسلم »إِالَّ شفَّعهم اللَّه فيه رجلٍ مسلمٍ يموت فَيقُوم علَى جنازته أَربعونَ رجالً ال يشرِكُونَ بِاللَّه شيئاً

نا مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف قُبة نحواً من كُ :وعن ابنِ مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٣١
أَترضونَ أَن تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ « :نعم ، قال : قُلْنا »أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ اجلَنة ؟ «  :أَربعني ، فقال 

الَّذي نفس محمد بِيده إِني َألرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ اجلَنة ، وذَلك أَنَّ و«  :نعم ، قال: قُلْنا  »اجلَنة ؟ 
ثَّورِ اَألسـود ، أَو  اجلَنةَ ال يدخلُها إِالَّ نفس مسلمةٌ ، وما أَنتم يف أَهلِ الشرك إِالَّ كََالشعرة البيضاِء يف جلد ال

رِ كَالشمالثَّورِ اَألح اِء يف جلدودالس ةرعليه »ع متفق.  
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إِذَا كَانَ « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب موسى اَألشعري ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٣٢
  . »هذَا فكَاكُك من النارِ: فَيقُولُ يوم الْقيامة دفَع اللَّه إِىل كُلِّ مسلمٍ يهوديا أو نصرانِيًآ 

يجِيُء يوم الْقيامة ناس من املُسلمني بِـذُنوبٍ أَمثَـالِ   «  :ويف رواية عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال 
 هلم ا اللَّههرغفالِ يرواه مسلم  »اجلب.  

معناه ما جاَء يف حـديث   »هذا فكَاكُك من النارِ : لمٍ يهوديا أَو نصرانِياً فَيقُولُ دفَع إِىل كُلِّ مس«  :قوله 
 عنه أيب هريرة ، رضي اللَّه:  »   لَفَـهـةَ خلَ اجلنخن إِذَا دمارِ، فاملُؤرتِلٌ يف النوم ، ةرتِلٌ يف اجلَنم دكُلِّ أَحل

أَنك كُنت معرضاً لدخولِ النارِ ، وهذا :  »فكَاكُك « ومعىن »، َألنه مستحق لذلك بكُفْرِه  الكَافر يف النارِ
، مكُفْرِهو وبِهمبِذُن ا الكُفَّارلَهخا ، فإِذا دهلَؤمداً يارِ عدلنل رَألنَّ اللَّه تعاىل قَد ، كَاكُكـ  ف ىن صاروا يف مع

 نيمسللمكَاك لواللَّه أَعلم . الف.  

يدنى املُؤمن «  :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٤٣٣
أَتعرف ذنب كَذا؟ أَتعرف ذَنب كَذَا ؟ : لُيوم القيامة من ربه حتى يضع كَنفَه علَيه ، فَيقَرره بِذُنوبِه ، فيقو

فَإِني قَد سترتها علَيك يف الدنيا، وأَنا أَغْفرها لَك اليـوم ، فَيعطَـى صـحيفَةَ    : رب أَعرِف ، قال : فيقول 
  .متفق عليه  »حسناته 

 فُهكَن : هتمحرو هرتس.  

٤٣٤- ـلَّم   وعن ابنِ مسعودوس هلَيلّى اُهللا عص بِيى النلَة ، فَأَتقُب أَةرام نم ابالً أَصجرضي اللَّه عنه أَنَّ ر
[   }وأَقمِ الصالَةَ طَرَيف النهارِ وزلَفاً من الَّليلِ إِنَّ احلَسنات يذْهبن السيئَات {  : فأَخربه ، فأَنزل اللَّه تعاىل 

  .متفق عليه  »جلَميعِ أُميت كُلهِم « :قال  أَيل هذا يا رسولَ اللَّه ؟ :فقال الرجل ]  ١١٤: هود 

يا رسولَ اللَّـه  : جاَء رجلٌ إِىل النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال  :وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٣٥
لَيع هماً ، فَأَقحد تبـالة   أَصى الصا قَضلَّم فَلَموس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص علَّى مالةُ فَصالص رتضحو ،

: قـال   »هلْ حضرت معنا الصالَةَ ؟ «  :يا رسول اللَّه إِني أَصبت حدا ، فأَقم يفَّ كتاب اللَّه ، قال : قال 
  .متفق عليه  »قد غُفر لَك «قال : نعم 
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معصيةً توجِب التعزير ، وليس املُراد احلَد الشرعي الْحقيقي كَحد الزنـا  : معناه  »أَصبت حدا «  :وقوله 
  .واخلمر وغَيرِمهَا ، فَإِنَّ هذه احلُدود ال تسقُطُ بِالصالة، وال جيوز لإلمام تركُها 

إِنَّ اللَّه لَيرضي عن الْعبد أَنْ يأْكُـلَ اَألكلَـةَ،   «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال وعنه  -٤٣٦
  .رواه مسلم »فَيحمده عليها ، أَو يشرب الشربةَ ، فَيحمده عليها 

  .الْغدوة والْعشوة ، واللَّه أعلم بفتح اهلمزة وهي املرةُ الواحدةُ من اَألكلِ كَ »اَألكْلَةُ « 

إِنَّ اللَّه تعاىل، ببسـطُ  «  :وعن أيب موسى ، رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قال  -٤٣٧
 »يلِ حىت تطْلُع الشمس من مغرِبهـا  يده باللَّيلِ لَيتوب مسيُِء النهارِ ، ويبسطُ يده بِالنهارِ ليتوب مسيُء اللَّ

  .رواه مسلم 

كنـت وأَنـا يف    :وعن أيب جنيحٍ عمرو بن عبسةَ بفتح العني والباِء السلَمي ، رضي اللَّه عنه قـال   -٤٣٨
ي مهوا على شيٍء ، وسلَي مهأَنو ، اللَةلى ضع اسأَنَّ الن أَظُن ةيللٍ بِمكَّةَ اجلَاهجبِر تعمثَانَ ، فَسونَ اَألودبع

سلَّم موس هلَيلّى اُهللا عفَإِذَا رسولُ اللَّه ص ،هلَيع تملَيت ، فَقَداحلى رع تداراً ، فَقَعبأَخ بِرخَءاُء  يـرياً جفخت
بِم لَيهع خلْتى دتح لَطَّفْتفَت ، همقَو له عليه ؟ قال : كَّة ، فَقُلْت تيب «  :ما أَنأَنا ن«  وما نـيب ؟  : قلت

أَرسلين بِصلَة اَألرحامِ ، وكسرِ اَألوثـان ، وأَنْ  «  :وبِأَي شيٍء أَرسلَك ؟ قال : قلت »أَرسلين اللَّه «  :قال 
ومعه يومئذ أَبـو بكـر    »حر وعبد «  :على هذا ؟ قال  فَمن معك: قلت  »يوحد اللَّه اليشرك بِه شيء 

أَال ترى حاىل وحالَ . إِنك لَن تستطيع ذلك يومك هذا  إِني متبعك ، قال: قلت . وباللٌ رضي اللَّه عنهما 
فَذهبت إِىل أَهلي ، وقَدم رسول اللَّه  قال  »أْتين الناسِ ؟ ولَكنِ ارجع إِىل أَهلك فَإِذا مسعت بِي قد ظَهرت فَ

فَجعلْت أَتخبر اَألخبار ، وأَسأَلُ الناس حني قَدم املدينة حتى . وكنت يف أَهلي . صلّى اُهللا علَيه وسلَّم املَدينةَ 
 لي املدينةَ ، فقلتأَه نم فرن ملَ : قَدم املدينةَ ؟ فقالوا ما فَعلُ الذي قدجهذا الر : ادأَر قَدو راعس إِليه اسالن

 فقلت ، عليه لتخةَ فَداملدين متفَقَد ، كوا ذلطَيِعستي فَلَم ، لَهه قَتمعرِفُين ؟ قال : قَوعم « :يا رسولَ اللَّه أَتن
يا رسول اللَّه أَخربين عما علَّمك اللَّه وأَجهلُه، أَخبِرني عنِ الصالَة؟ : لت فق: قال  »أَنت الَّذي لَقيتني مبكةَ 

ين صلِّ صالَةَ الصبحِ ، ثُم اقْصر عنِ الصالة حتى ترتفَعِ الشمس قيد رمحٍ ، فَإِنها تطْلُع حني تطلع ب«  :قال 
حو ، طَانيي شنالَةَ مشهودة حمضورة قَرل ، فَإِنَّ الصص ثُم ، ا الكفَّارلَه دجسي ذلَّ الظِّـلُّ   . ينئحىت يسـتق

 بالرمحِ ، ثُم اقْصر عن الصالة، فإِنه حينئذ تسجر جهنم ، فإِذا أَقبلَ الفَيء فصلِّ ، فإِنَّ الصـالةَ مشـهودةٌ  
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العصر لِّيصحمضورة حىت ت  وحينئذ ، بني قَرينْ شيطان بغرا تِفإ ، الشمس برغحىت ت ر عن الصالةمث اقْص
 هلا الكُفَّار دجسي« .  

ما منكُم رجل يقَرب وضوَءه ، فَيتمضمض «  :يا نبِي اللَّه ، فالوضوُء حدثين عنه ؟ فقال : فقلت : قال     
ثتنفَي قشويستن هيموخياش وفيه ا وجههخطاي ترإِالَّ خ ، ت   . راللَّـه إِالَّ خـر هركما أَم هلَ وجهمث إِذا غَس

مث يغِسل يديه إِىل املرفَقَنيِ إِالَّ خرت خطايا يديه من أَنامله مع املاِء . خطايا وجهِه من أَطراف حلْيته مع املاِء 
هأْسر سحمنِ ، إالَّ    ، مث يـيبإِىل الكَع يـهمِسل قَدغمع املاِء ، مث ي رهعش من أَطراف هأْسا رطَايخ ترإِالَّ خ ،

و خرت خطايا رِجلَيه من أَنامله مع املاِء ، فإِن هو قام فصلَّى ، فحمد اللَّه تعاىل ، وأَثْنى عليه وجمده بالذي ه
فَرغَ قلبه للَّه تعاىل له أَهل ،و .هأُم هتلَدو يوم هئَتيكَه همن خطيئَت فرإِال انص«.  

فحدثَ عمرو بن عبسةَ ذا احلديثَ أَبا أُمامة صاحبِ رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال لـه أبـو        
. يا أَبا أُمامـةَ  : يف مقامٍ واحد يعطى هذا الرجلُ ؟ فقال عمرو . يا عمرو بن عبسةَ ، انظر ما تقولُ  :أمامة

فقد كربت سني ، ورق عظمي ، واقْترب أَجلي ، وما يب حاجة أَنْ أَكذب على اللَّـه تعـاىل ، وال علـى    
صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِالَّ مرةً أَو مرتين أو ثالثاً ،  رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لو مل أَسمعه من رسول اللَّه

  .رواه مسلم  حتى عد سبع مرات ، ما حدثت أَبداً بِه ، ولكني مسعته أَكثَر من ذلك

جاسرونَ مسـتطيلونَ  : هو جبيمٍ مضمومة وباملد على وزن علماء ، أَي :  »جرَءاُء عليه قومه «  :قوله     
 بنيهائ غري . ي وغريهديراء«  :هذه الرواية املشهورةُ ، ورواه احلُممعناه : وقال . بكسر احلاِء املهملة  »ح

حرى جِسمه يحرى، إِذَا : غضاب ذُوو غَم وهم ، قد عيلَ صربهم به ، حىت أَثَّر يف أَجسامهِم ، من قولهم 
  .نقص من أَملٍ أَو غم وحنوه ، والصحيح أَنه باجليمِ 

أَنه حينئذ : معناه . واملراد التمثيلُ . ناحييت رأسه : أَي  »بني قَرني شيطان «  :وقوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
 يطانُ وشيِعتهالش كحرتلَّطُونَ . يستيو.  

هو باخلـاِء   »إِالَّ خرت خطاياه « :وقوله . يحضر املاَء الذي يتوضأُ بِه: معناه  »وضوَءه  يقَرب«  :وقوله 
  .والصحيح باخلاِء ، وهو رواية اجلُمهور . باجليم  »جرت «  .ورواه بعضهم . أَي سقطَت : املعجمة 

  .طرف اَألنف : أَذَى ، والنثرةُ  يستخرج ما يف أَنفه من: أَي  »فَينتثر «  :وقوله 
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إِذا أَراد اللَّه تعاىل ، « :وعن أيب موسى األشعري رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٣٩
، عذَّا ونبيها حي ،  أُمة رمحةَ أُمة ، قَبض نبيها قَبلَها ، فجعلَه هلا فَرطاً وسلَفاً بني يديها ، وإذا أراد هلَكةَ 

 هروا أَموعص بِهالكها حني كذَّبوه هعين فَأَقَر ، ينظُر يح ا وهولَكَهرواه مسلم  »فَأَه.  

  .غَير خمتونِني : املُعجمة ، أَي 

  

  باب فضل الرجاء -٥٢
إىل اللَّه إن اللَّه بصري بالعباد، فوقاه اللَّه سيئات وأفوض أمري { : قال اللَّه تعاىل إخباراً عن العبد الصاحل

 .} ما مكروا 

قالَ اللَّه ، عـز  « : وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قال  -٤٤٠
 ، واللَّه للَّه أَفْرح بتوبة عبده من أَحدكُم جيد ضـالَّته  أَنا عند ظَن عبدي يب ، وأَنا معه حيثُ يذْكُرين وجلَّ ،

ليه باعاً ، وإِذَا أَقْبـلَ  بالْفَالة ، ومن تقَرب إِلَي شبراً ، تقربت إِلَيه ذراعاً ، ومن تقَرب إِلَي ذراعاً ، تقَربت إ
شي ، أَقبلتمي وِلُ  إِلَيرعليه ، وهذا لفظ إحدى رِوايات مسلم  »إلَيه أُه متفق.  

٤٤١-   بثالثَـة هتلَ مولَّم ، قَبوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن معس هاللَّه ، رضي اللَّه عنهما ، أَن وعن جابِر بن عبد
  .رواه مسلم » ن باللَّه عز وجلَّ ال ميوتن أَحدكُم إِالَّ وهو يحِسن الظَّ« : أَيامٍ يقولُ 

 :قال اللَّه تعاىل « : مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه قال  -٤٤٢
ا ابن آدم ، لَو بلغت ذُنوبك يا ابن آدم إِنك ما دعوتين ورجوتين غَفَرت لَك على ما كَانَ منك وال أُبالي ، ي

قيـتين ال  عنانَ السماِء ، مث استغفَرتين غَفَرت لَك ، يا ابن آدم ، إِنك لَو أَتيتين بِقُرابٍ اَألرضِ خطايا ، ثُم لَ
  .حديث حسن  :وقال . رواه الترمذي  »تشرِك بِي شيئاً ، َألتيتك بِقُرابِها مغفرةً 

هـو  : ظَهر إذَا رفَعت رأْسك، وقيـلَ  : هو ما عن لَك منها ، أي : بفـتح العني ، قيل  »عنانُ السماِء « 
 ابحالس.  
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  .واللَّه أعلم ما يقارِب مَألها ،:هر، وهوبضم القاف ، وقيلَ بكسرِها ، والضم أصح وأش»قُراب األرض« و 

  

  خلوف والرجاءباب اجلمع بني ا -٥٣
اعلم أن املختار للعبد يف حال صحته أن يكون خائفاً راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سـواء، ويف حـال   

  .وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغري ذلك متظاهرة على ذلك. املرض يمحض الرجاء
  .} فال يأمن مكر اللَّه إال القوم اخلاسرون { :  قال اللَّه تعاىل

  .} إنه ال ييأس من روح اللَّه إال القوم الكافرون { :  تعاىلوقال 
  .} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { :  وقال تعاىل
  .} إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم { :  وقال تعاىل
  .} إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم { :  وقال تعاىل
. } يف عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمـه هاويـة    فأما من ثقلت موازينه فهو{ :  وقال تعاىل

 .فيجتمع اخلوف والرجاء يف آيتني مقترنتني أو آيات أو آية. واآليات يف هذا املعىن كثرية

مـا   لَو يعلَم املُؤمن« : رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال . وعن أيب هريرة  -٤٤٣
 ةقُـوبالع نم اللَّه دنع .  ـهتجن نا قَنطَ مم ، ةمحالر نم د اللَّهنا عم رالكاف لَمعي لَوو ، دأَح هتنجب عما طَم

 درواه مسلم  »أَح.  

إذا وضعت « : علَيه وسلَّم قال  وعن أيب سعيد اخلدرِي ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا -٤٤٤
 ةً قالَتحصال تهمِ ، فَإِنْ كاناقنلى أَعجالُ عأَو الر اسا النلَهتمةُ واحازاجلَن :  ـتإنْ كانوين ، وموين قَدمقَد

 قالَت ، ها كُ: غَري صاحلةوتص عمسها ؟ يونَ ببذْهت نا ، أَيلَهيا وي  قـعلَص هعمس لَوانُ ، وسلُّ شيٍء إالَّ اِإلن
  .رواه البخاري  »

اجلَنةُ أَقْرب إىل « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابن مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -٤٤٥
  .اري رواه البخ »أَحدكُم من شراك نعله والنار مثْلُ ذلك 
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  باب فضل البكاء خشية اهللا تعاىل وشوقاً إليه -٥٤
  .} وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً { :  قال اللَّه تعاىل

 .} ! أفمن هذا احلديث تعجبون، وتضحكون وال تبكون{ :  وقال تعاىل

 »اقْرأْ علَّي القُـرآنَ  «: ه وسلَّم قال يل النيب صلّى اُهللا علَي: قالَ . وعن أيب مسعود ، رضي اللَّه عنه  -٤٤٦
 زِلَ ؟، قالَ : قلتأُن كلَيعو ، كلَيأُ عولَ اللَّه ، أَقْررِي  «: يا رسغَي نم هعمأَنْ أَس بعليه  »إِين أُح أْتفقر

أُمة بِشهيد وِجئْنا بِك علـى هـؤالِء    فَكَيف إِذا جِئْنا من كُلِّ{ : سورةَ النساء ، حىت جِئْت إىل هذه اآلية 
  .متفق عليه  .فَإِذَا عيناه تذْرِفان . فَالْتفَت إِليه  »حسبك اآلنَ «  :قال  ] ٤١: اآلية [   }شهِيداً 

ةً ما سمعت مثْلَهـا  خطَب رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خطْب: وعن أنس ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -٤٤٧
فَغطَّى أَصحاب رسولِ اللَّه صـلّى  : قال » لَو تعلمونَ ما أَعلَم لَضحكْتم قَليالً ولَبكَيتم كثرياً«  :قَطُّ ، فقالَ 

  .اخلَوف  وسبق بيانه يف بابِ. متفق عليه . وهلم خنِني . وجوههم . اُهللا علَيه وسلَّم 

الَيلج النار رجلٌ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٤٨
منهخانُ جبِيلِ اللَّه وديف س ارغُب معتجال يع وريف الض ناللَّب ودعى يتاللَّه ح ةيشخ نكَى مرواه الترمذي  » ب

  .حديثٌ حسن صحيح : وقال 

: سبعةٌ يظلُّهم اللَّه يف ظلِّه يوم ال ظلَّ إالَّ ظلُّه « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -٤٤٩
اجتمعا . ورجالن تحابا يف اللَّه . ه معلَّق باملَساجِد ورجلٌ قَلْب. إِمام عادلٌ ، وشاب نشأَ يف عبادة اللَّه تعاىل 

 لَيهمالٍ . عجبٍ وصنم أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجرو ، لَيهقَا عفَراللَّه : فَقَالَ . وت ي أَخافإِن .   قـدصـلٌ تجور
  .متفق عليه  »ورجلٌ ذَكَر اللَّه خالياً فَفَاضت عيناه. تنفق يمينه  بِصدقَةَ فأَخفاها حتى الَ تعلَم شماله ما

أَتيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو يصلِّي : قال . رضي اللَّه عنه . وعن عبد اللَّه بنِ الشخري  -٤٥٠
  .لبكَاِء وجلوفه أَزِيز كَأَزِيزِ املرجلِ من ا

  .والترمذي يف الشمائل بإِسناد صحيحٍ . حديث صحيح رواه أبو داود 
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رضي اللَّه . قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، َألبِي بنِ كَعبٍ : قالَ . وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -٤٥١
نعـم  « : وسماين ؟ قال : قَالَ  »لَم يكُن الَّذين كَفَروا : قْرأَ علَيك إِنَّ اللَّه ، عز وجلَّ ، أَمرين أَنْ أَ«  :عنه 
«  يكى أُبعليه  .فَب كي: ويف رواية. متفقبي يلَ أُبعفَج.  

ـ . قالَ أَبو بكْرٍ لعمر ، رضي اللَّه عنهما : وعنه قالَ  -٤٥٢ لَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص وفاة ـلَّم  بعدوس ه :
 أَمين بِنا إىل أُم قطَلها . رضي اللَّه عنها . انورزلَّم ، يوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صها كما كَانَ رسورزا . نفَلَم

 كَتها بيا إِليهتفقَاال هلا . ان :اللَّه تعاىل خ دنا عأَنَّ م نيلَمعا ت؟ أَم يككبما ي  ـهلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صسرل ري
 لَّم ، قالَتـي   : وسنـلَّم ، ولكوس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صسرل رياللَّه خ دأَنَّ ما عن لَمي َألعي ، أَنكإِين الَ أَب

وقد سبق يف . رواه مسلم البكاِء ، فَجعال يبكيان معها أَبكي أَنَّ الوحي قَد انقَطَع من السماِء فَهيجتهما على
  .باب زيارة أَهل اخلري 

لَما اشتد بِرسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وجعه قيلَ لَه « : وعن ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -٤٥٣
إِنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ رقيق : اللَّه عنها فقالت عائشةُ ، رضي  »فَلْيصلِّ بالناسِ  مروا أَبا بكْرِ«  :يف الصالَة فقال 

  .» مروه فَلْيصلِّ «  :فقال » إِذا قَرأَ القُرآنَ غَلَبه البكاُء 

 ويف رواية عن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالَت : قلت :مقام كْرٍ إِذا قَامإِنَّ أَبا ب   ـنـاس ممع النسلَم ي ك
  .متفق عليه  .البكَاِء 

وعن إِبراهيم بنِ عبد الرمحنِ بنِ عوف أَنَّ عبد الرمحنِ بن عوف ، رضي اللَّه عنه أُتي بطَعامٍ وكـانَ   -٤٥٤
ي ، فَلَم يوجد لَه ما يكَفَّن فيه إِالَّ بردةٌ قُتلَ مصعب بن عمريٍ ، رضي اللَّه عنه ، وهو خير من: صائماً ، فقالَ 

ا ما بينالد نا مِسطَ لَنب ثُم ، ها رأْسداله با رِج الُه ، وإِنْ غُطِّيرِج تدب هأْسقالَ إِنْ غُطِّي بِها ر ِسطَ أَو :
رواه . ثُم جعلَ يبكي حتى ترك الطَّعام . نْ تكُونَ حسناتنا عجلَت لَنا أُعطينا من الدنيا ما أُعطينا قَد خشينا أَ

  .البخاري 

« : وعن أيب أُمامة صدي بنِ عجالنَ الباهلي ، رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال  -٤٥٥
قَطْرةُ دموعٍ من خشية اللَّه وقَطرةُ دمٍ تهراق يف سبِيلِ : وأَثَرينِ . اىل من قَطْرتني لَيس شيٌء أَحب إِىل اللَّه تع

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


رواه الترمذي وقال  »اللَّه تعاىل ، وأما األثران فأثر يف سبيل اهللا تعـاىل وأَثَر يف فَرِيضة من فَرائضِ اللَّه تعاىل 
 : حديثٌ حسن.  

  :يثُ كثريةٌ ، منها ويف البابِ أحاد

وعظَنا رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم موعظَةً : رضي اللَّه عنه ، قال . حديث العرباض بنِ ساريةَ  -٤٥٦
  .وقد سبق يف باب النهي عن البدع.  »وجِلَت منها القُلُوب ، وذَرفْت منها العيونُ 

  

  باب فضل الزهد يف الدنيا  -٥٥
  حلث على التقلل منهاوفضل الفقروا

إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس { :  قال اللَّه تعاىل
واألنعام، حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها أتاها أمرنا ليالً أو اراً 

  .} ن مل تغن باألمس، كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون فجعلناها حصيداً كأ
واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فأصـبح  { : وقال تعاىل

املال والبنون زينة احلياة الـدنيا، والباقيـات   . هشيماً تذروه الرياح، وكان اللَّه على كل شيء مقتدراً
  .} ربك ثواباً وخري أمالً  الصاحلات خري عند

اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكـاثر يف األمـوال واألوالد،   { :  وقال تعاىل
كمثل غيث أعجب الكفار نباته، مث يهيج فتراه مصفراً، مث يكون حطاماً، ويف اآلخرة عـذاب شـديد،   

  .} ال متاع الغرور ومغفرة من اللَّه ورضوان، وما احلياة الدنيا إ
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الـذهب والفضـة   { :  وقال تعاىل

  .} واخليل املسومة واألنعام واحلرث، ذلك متاع احلياة الدنيا، واهللا عنده حسن املآب 
  .} نيا وال يغرنكم باهللا الغرور يا أيها الناس إن وعد اللَّه حق فال تغرنكم احلياة الد{ :  وقال تعاىل
أهلاكم التكاثر، حىت زرمت املقابر، كال سوف تعلمون، مث كال سوف تعلمون، كـال لـو   { :  وقال تعاىل

  .} تعلمون علم اليقني 
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. } وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب، وإن اآلخرة هلي احليوان لـو كـانوا يعلمـون    { :  وقال تعاىل
  .كثرية مشهورةواآليات يف الباب 

  :وأما األحاديث فأكثر من أن حتصر فننبه بطرف منها على ما سواه

٤٥٧-  صارياَألن بيدةَ . عن عمرو بنِ عوفثَ أَبا ععلَّم بوس هلَيلّى اُهللا عرضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه ص
جزيتها فَقَدم بِمالٍ من البحرينِ ، فَسمعت اَألنصار بقُـدومِ  بن اجلراحِ ، رضي اللَّه عنه ، إىل البحرينِ يأْتي بِ

علَيـه   أيب عبيدةَ ، فوافَوا صالةَ الفَجرِ مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَلَما صلى رسول اللَّه صـلّى اهللاُ 
بفَت ، وا لَهضرعفَت ، فرصلَّم ، انقـال  وس ثُم ، مآهر نيلَّم حوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص مكُم  «: سأَظُـن

أَبشروا وأَملُوا ما « : فقــال أَجل يا رسول اللَّه ، :فقالوا  »سمعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَدم بِشيء من الْبحرينِ 
ولكني أَخشى أَنْ تبسطَ الدنيا علَيكُم كما بسطَت علَى من كَانَ . خشى علَيكُم يسركُم ، فواللَّه ما الفقْر أَ

  .متفق عليه  »فَتهلكَكُم كَما أَهلَكَتهم . قَبلَكُم ، فَتنافَسوها كَما تنافَسوها 

رِ ، لَس رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على املنبج: قالَ . وعن أيب سعيد اخلدري ، رضي اللَّه عنه  -٤٥٨
لَهوا حنلسجا « :فقال.ونتهزيا ونيالد ةرهن زم كُملَيع حفْتا يي مدعب نكُم ملَيع افا أَخمعيه »إِنَّ م متفق.  

٤٥٩-  هلَيلّى اُهللا علَّم ، قال عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صفكُم «  :وسلختسعاىل مإِنَّ اللَّه تةٌ ورضةٌ خلْوا حينإِنَّ الد
  .رواه مسلم  »فيها ، فَينظُر كَيف تعملُونَ فاتقُوا الدنيا واتقُوا النساِء 

 »اللَّهم ال عيش إِالَّ عيش اآلخرة « : م قال أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّ. وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه  -٤٦٠
  .متفق عليه 

فَيرجِـع  : أَهلُه ومالُه وعملُه : يتبع املَيت ثَالثَةٌ « : وعنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٦١
 اناثْن . احدقَى وبيو :و لُهأَه جِعري لُهمقَى عبيو الُهعليه  »م متفق.  

يؤتي بأَنعمِ أَهلِ الدنيا من أَهلِ النارِ يوم الْقيامة « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٤٦٢
ال واللَّـه  : رأَيت خرياً قَطُّ ؟ هلْ مر بِك نعيم قَطُّ ؟ فيقول  يا ابن آدم هلْ: ، فَيصبغُ يف النارِ صبغةً ثُم يقَالُ 

بيار.  قَالُ لَهفَي ، ةةً يف اجلَنغبغُ صبصفَي ةلِ اجلَنأَه نا مينساً يف الدؤاسِ بالن دى بأَشتؤيـلْ  : وه مآد نيا اب
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 »ال ، واللَّه ، ما مر بِي بؤس قَطُّ ، وال رأَيت شدةً قَـطُّ  : مر بِك شدةُ قَطُّ ؟ فيقولُ  رأَيت بؤساً قَطُّ ؟ هلْ
  .رواه مسلم 

ما الـدنيا يف   :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن املُستورد بنِ شداد رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٦٣
اآلخ ميف الْي هعبأُص كُملُ أَحدعجا يثْلُ مإِالَّ م ة؟. رجِعري بِم ظُرنرواه مسلم » فَلْي.  

٤٦٤-    ـرفَم ، ـهكتفَي اسالنوقِ وبِالس رلَّم موس هلَيلّى اُهللا عأَنَّ رسولَ اللَّه ص اللَّه عنه يوعن جابرٍ ، رض
م كيٍ أَسدقال بِج ثُم ، أُذُنِهذَ بفَأَخ ، لَهاونفَت ، تمٍ؟« : يهربِد ذَا لَهكُونَ هأَنْ ي بحي كُما : فَقالوا  »أَيم

يا كَانَ عيباً ، إِنه واللَّه لَو كَانَ ح: قَالُوا  أَتحبونَ أَنه لَكُم؟« : مث قال  نحب أَنه لَنا بِشيٍء ، وما نصنع بِه ؟
 كأَس .، تيهو مو ففقال  فكَي : » كُملَيهذا ع نلى اللَّه مونُ عا أَهيناللَّه للد رواه مسلم »فَو.  

  .الصغري اُألذُن  »اَألسك « و . عن جانبيه : أَي  »كَتفَيه « قوله       

كُنت أَمشي مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يف حرة باملدينـة ،  : عنه ، قال وعن أيب ذر رضي اللَّه  -٤٦٥
ما يسرين أَنَّ عندي مثل أَحـد  « : فقال . لَبيك يا رسول اللَّه : قلت . » يا أَبا ذَر «  :فَاستقْبلَنا أَحد فقال 

 لَيي عضمـاد اللَّـه   هذا ذَهباً تبيف ع نِ ، إِالَّ أَنْ أَقُولَ بِهيدل هدصٌء أَريإِالَّ ش ، اريند هني مدنامٍ وعثَالثَةُ أَي
إِنَّ اَألكثَرِين هم اَألقَلُّونَ يوم القيامة إِالَّ « : عن يمينه وعن مشاله ومن خلفه ، مث سار فقال  »هكَذَا وهكَذا 

مكَانك «  :مث قال يل .  »وقَليلٌ ما هم « عن ميينه ، وعن مشاله ، ومن خلفه  »الَ باملَالِ هكذَا وهكذا من قَ
 كى آتيتح حربكُونَ .  »ال تأَنْ ي فْتوخفَت ،فَعتار تاً قَدوص تعى ، فسمارولِ حىت تاللَّي ادويف س طَلَقمث ان

دقوله  أَح تفَذَكَر هيأَنْ آت تدلَّم فَأَروس هلَيلّى اُهللا عص بِيللن ضرع:  » كى آتيتح حربال ت«   حـرفلم أَب
 اين ، فَقُلْتى أَتتله : ح تمنه ، فَذَكَر فْتوخوتاً تص تعم؟ « : فقال. لقد س هتعملْ سهم: قلت  »وعن  ،

وإِنْ زنـي وإِنْ  : من مات من أُمتك اليشرِك باللَّه شيئاً دخلَ اجلَنةَ ، قلت : ذَاك جِربيلُ أَتاين فقال «  :قال 
  .وهذا لفظ البخاري . متفق عليه  »وإِنْ زنى وإِنْ سرق : سرق ؟ قال 

لو كان يل مثلُ أُحـد  «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، عن رسول اللَّ -٤٦٦
  .متفق عليه  »ذَهباً ، لَسرين أَنْ ال تمر علَي ثَالثُ لَيالٍ وعندي منه شيٌء إالَّ شيٌء أُرصده لدينٍ 
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ا إىل من هو أَسفَلُ منكُم وال تنظُروا إىل من انظُرو: قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٤٦٧
 كُمليوا نعمةَ اللَّه عردزأَن ال ت درأَج وعليه وهذا لفظ مسلمٍ  »فَوقَكُم فه متفق.  

  . »هو أَسفَلُ منه إِذا نظَر أَحدكُم إىل من فُضلَ عليه يف املالِ واخلَلْقِ فلْينظُر إىل من « ويف رواية البخاري ، 

تعس عبد الدينارِ والدرهمِ والقطيفَة واخلَميصـة ، إِنْ  « : وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٦٨
 ضري عطَ لَمي إِنْ لَمرضي ، و يرواه البخاري  »أُعط.  

يت سبعني من أَهلِ الصفَّة ، ما منهم رجلٌ عليه رداٌء ، إِما إِزار لقَد رأَ: وعنه ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٦٩
فَيجمعه بيده . ومنها ما يبلُغُ الكَعبنيِ . ، وإِما كساٌء ، قد ربطُوا يف أَعناقهِم ، فَمنها ما يبلُغُ نِصف الساقَين 

  .رواه البخاري  »كراهيةَ أَنْ ترى عورته 

  .رواه مسلم  »الدنيا سجن املُؤمنِ وجنةُ الكَافرِ« : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٤٧٠

«  :أَخذ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِمنكبي ، فقال : وعن ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -٤٧١
  . »كُن يف الدنيا كأَنك غريب ، أَو عابِر سبيلٍ 

إِذَا أَمسيت ، فَال تنتظرِ الصباح وإِذَا أَصـبحت ، فَـال    :وكَانَ ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما ، يقول         
 موتكك لحيات نوم كملرض كتحص ذْ منرِ املَساَء ، وخظتلبخاري رواه ا .تن.  

قالوا يف شرح هذا احلديث معناه ال تركَن إىل الدنيا وال تتخذْها وطَناً ، وال تحدثْ نفْسك بِطُول الْبقَاِء      
وال ت ، رِ وطَنِهيف غي رِيببِه الْغ لَّقعتا إالَّ بِما يهنم لَّقعتا ، وال تاِء بِهنتال باالعا ، ويهـا بِمـا ال   فيهلْ فغتش

 هلالذَّهاب إىل أَه ريدي يالَّذ الْغرِيب لُ بِهغيشت . يقفوالت بِاللَّهو.  

جاَء رجلٌ إىل النيب صلّى اُهللا علَيه : وعن أيب الْعباس سهلِ بنِ سعد الساعدي ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٧٢
ازهد يف الدنيا «  :رسول اللَّه دلَّين على عملٍ إِذا عملْته أَحبين اللَّه ، وأَحبين الناس ، فقال  يا: فقالَ : وسلَّم 

 اسالن كحباسِ يالن دنا عيمف دهازاللَّه ، و كبحي«  ه وغريه بأَسانيد حسنةاجرواه ابن م حديثٌ حسن.  
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٤٧٣- معاللَّه عنهما ، قالَ وعن الن شريٍ ، رضيبنِ ب اخلَطَّاب ، رضي اللَّه عنـه ، مـا    :ان نب رمذَكَر ع
لَقَد رأَيت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يظَلُّ الْيوم يلْتوي ما يجِد مـن  : أصاب الناس من الدنيا ، فقال 

ُأل بِهقَل ما ميالد  هرواه مسلم  .بطْن.  

  .ردئ التمرِ : بفتح الدال املهملة والقاف  »الدقَلُ « 

، وما يف بييت مـن   توفِّي رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالت  -٤٧٤
فعريٍ يف رش طْرإِالَّ ش ذُو كَبِد أْكُلُهٍء ييش  فَفَنِي هلْتفَك ، ى طَال علَيتح هنم عليه  .يل ، فَأَكَلْت متفق.  

  .كَذا فسره الترمذي . أَي شيء من شعريٍ  »شطْر شعريٍ « 

ـ : وعن عمر بنِ احلارِث أَخي جويرِية بنت احلَارث أُم املُؤمنِني ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -٤٧٥ م  كـرا ت
اً إِالَّ بغلَتـه  رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، عند موته ديناراً وال درهماً ، وال عبداً ، وال أَمةً ، وال شـيئ 

  .رواه البخاري  »الْبيضاَء الَّيت كَان يركَبها ، وسالحه ، وأَرضاً جعلَها البنِ السبيِلِ صدقَةً 

هاجرنا مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نلْـتمس   وعن خبابِ بنِ اَألرت ، رضي اللَّه عنه ، قال -٤٧٦
صعب بن عميـر ،  منهم م. وجه اللَّه تعاىل فَوقَع أَجرنا على اللَّه ، فَمنا من مات ولَم يأْكُلْ من أَجرِه شيئاً 

طَّينا بِها رِجلَيه ، رضي اللَّه عنه ، قُتلَ يوم أُحد ، وترك نمرةً، فَكُنا إِذَا غَطَّينا ا رأْسه، بدت رجاله ، وإِذَا غَ
غلَّم ، أَنْ نوس هلَيلّى اُهللا عنا رسولُ اللَّه صرفَأَم ، هأْسا ردرِ ، باِإلذْخ نئاً ميش ليهلى رجلَ ععجنو ،هأْسر طِّي

 هترثَم لَه تعنأَي نا منا،. ومههدبي وعليه فَه متفق.  

« : وقولـه  . نضجت وأَدركَـت  : أَي  »أينعت «  :وقوله . كساء ملَونٌ من صوف : » النمرةُ «      
دها يهان . هو بفتح الباِء وضم الدال وكسرها  »بتلُغ .اىل : أَيعاللَّه ت حةٌ ملَا فَتارعتاس هذها ونِيهتجيا وفُهقْطي

  .علَيهِم من الدنيا وتمكنوا فيها 

لَو «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسول اللَّ: وعن سهلِ بنِ سعد الساعدي ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٧٧
وقال حـديث  . رواه الترمذي » كَانت الدنيا تعدلُ عند اللَّه جناح بعوضة ، ما سقَى كَافراً منها شربةَ ماٍء 

  .صحيح  حسن 
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أَالَ إِنَّ « : علَيه وسـلَّم يقـول    مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٧٨
  . »الدنيا ملْعونةٌ ، ملعون ما فيها ، إِالَّ ذكْر اللَّه تعاىل ، وما واالَه وعاملاً ومتعلِّماً 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

ال « : ه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   قال رسول اللَّ: وعن عبد اللَّه بنِ مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٧٩
  .» تتخذُوا الضيعةَ فَترغَبوا يف الدنيا 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

مر علَينا رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما ، قال  -٤٨٠
حننلَّم وا فقال  وسا لَنصعاجلُ خا  »ما هذا ؟ «  :نه ، فقال : فَقُلْنحلصن نحي ، فَنهو قَد : » رى اَألمما أَر

 ذلك نلَ مجإِالَّ أَع «.  

       ومسلم ، وقال الترمذي بإِسناد البخاري رواه أَبو داود ، والترمذي : صحيح حديثٌ حسن.  

إِنَّ : مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقـول : بنِ عياضٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  وعن كَعبِ -٤٨١
  .حديثٌ حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  »لكُلِّ أُمة فتنةً ، فتنةُ أُميت املَالُ 

ثْمانُ بن عفَّانَ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النيب أَبو لَيلى ع: أَبو عبد اللَّه ، ويقال : وعن أيب عمرو ، ويقالُ  -٤٨٢
بيت يسكُنه ، وثَـوب يـوارِي   : لَيس البن آدم حق يف سوى هذه اخلصال « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال 

  .حديث صحيح: رواه الترمذي وقال  »عورته وجِلْف اخلُبز ، واملَاِء 

اجللف  :سمعت النضر بن شميلٍ يقولُ : مسعت أَبا داود سلَيمانَ بن ساملٍ البلْخي يقول : قال الترمذي      
 : امإِد هعس ملَي وقَالَ . اخلُبز : هزِ : غرييظُ اخلُبغَل واوِي . هاُء اخلُبزِ ، كاجلَ: وقَالَ الرا وِعنه بِه ادقِ املُرالو

  .واللَّه أعلم  واخلُرجِ ، 
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 :رضي اللَّه عنه ، أَنـه قَـالَ   » بكسر الشني واخلاِء املشددة املعجمتني« وعن عبد اللَّه بنِ الشخريِ  -٤٨٣
مايل ، مايل ، وهل : ولُ ابن آدميقُ«  :قال} أَهلَاكُم التكَاثُر { : أَتيت النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو يقْرأُ 

  .رواه مسلم  »لَك يا ابن آدم من مالك إِالَّ ما أَكَلت فَأَفْنيت ، أو لبِست فَأَبلَيت ، أَو تصدقْت فَأَمضيت ؟

ولَ اللَّه ، واللَّـه إِنـي   يارس: قال رجلٌ للنبِي ص: وعن عبد اللَّه بن مغفَّلٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٨٤
إِنْ كُنت تحبين «  :واللَّه إِني ُألحبك، ثَالثَ مرات ، فقال : قال  »انظُر ماذا تقُولُ ؟ «  :ُألحبك ، فقال 

اههتنل إىل ميالس نين مبحإىل من ي عرفافاً، فإِنَّ الفَقْر أَسجلَلفقْر ت درواه الترمذي وقـال حـديث    » فَأَع
  .حسن

 » فَافجالت«   قَى بِـهتيل ، الفَرس هلْبِسُء ييش وهوإسكان اجليم وبالفاِء املكررة ، و فوق بكسرِ التاِء املثناة
  .اَألذَى ، وقَد يلْبسه اِإلنسانُ 

ماذئْبـان  « : ول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  قال رس: وعن كَعبِ بنِ مالك ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٨٥
  ينـهدل ـَّرف : رواه الترمـذي وقـال    »جائعان أُرسال يف غَنم بأَفْسد لَها من حرصِ املَرِء على املالِ والش

  .حديث حسن صحيح 

لُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على حصـريٍ  نام رسو :وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٨٦
مايل ولَلدنيا ؟ ما أَنا يف الدنيا إِالَّ «  :يا رسولَ الَّه لوِ اتخذْنا لك وِطَاًء ، فقال : فَقَام وقَد أَثَّر يف جنبِه ، قُلْنا 

و احر ثُم ةرجش تحظَلَّ تتاكبٍ اسا كَركَهرت «.  

  حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال      

يدخلُ الفُقَراُء اجلَنةَ « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٨٧
  .حديث صحيح : رواه الترمذي وقال  »قَبلَ اَألغْنِياِء بِخمِسمائَة عامٍ 

« : وعن ابن عباسِ ، وعمرانَ بن احلُصين ، رضي اللَّه عنهم ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال  -٤٨٨
ـ . متفق عليه  »واطَّلَعت يف النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلها النساَء . آطَّلعت يف اجلَنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها الفُقَراَء  ن م

  .رواية ابن عباس 
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  ..ورواه البخاري أيضاً من رواية عمران بنِ احلُصنيِ 

قُمت على باب اجلَنة « : وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٤٨٩
 ا املَساكنيلَهخد نةُ ماما. ، فَكَانَ ع ابحارِ وأَصإىل الن بِهم رار قَد أُمالن ابأَنَّ أَصح رونَ ، غَيوسحمب دجل« 

  .متفق عليه 

  .وقد سبق بيان هذا احلديث يف باب فضلِ الضعفَة. احلَظُّ والغنى  »اجلَد « و 

أَصدق كَلمة قَالَها شاعر «  :م قال وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّ -٤٩٠
 ةُ لَبِيدمكَل:  

  .متفق عليه       أَال كُلُّ شيٍء ما خال اَهللا باطلُ

  

  باب فضل اجلوع وخشونة العيش  -٥٦
  من حظوظ النفس وترك الشهوات على القليل من املأكول واملشروب وامللبوس وغريها واالقتصار

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً، إال من {   :ال اللَّه تعاىلق
  .} تاب وآمن وعمل صاحلاً، فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئاً 

يا ليت لنا مثل ما أويت قارون : فخرج على قومه يف زينته، قال الذين يريدون احلياة الدنيا{ :  وقال تعاىل
  .} ثواب اللَّه خري ملن آمن وعمل صاحلاً ! ويلكم: وقال الذين أوتوا العلم. إنه لذو حظ عظيم

  .} مث لتسألن يومئذ عن النعيم { :  وقال تعاىل
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد، مث جعلنا له جهنم يصالها مذموماً { : وقال تعاىل
  .واآليات يف الباب كثرية معلومة. } مدحوراً 

ما شبع آلُ محمد صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من خبـزِ شـعريٍ   : وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالت  -٤٩١
 ى قُبِضتنِ حيابِعتتنِ ميموعليه  .ي متفق.  
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ينةَ من طَعامِ الرب ثَالثَ لَيال تباعاً حتـى  ما شبِع آلُ محمد صلّى اُهللا علَيه وسلَّم منذُ قَـدم املَد: ويف رواية 
  .قُبِض 

واللَّه يا ابن أُختي إِنْ كُنـا لَننظُـر إىل    :وعن عروةَ عن عائشة رضي اللَّه عنها ، أَنها كَانت تقُولُ  -٤٩٢
. وما أُوقد يف أَبيات رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نار . نِ ثُم اهلاللِ ثالثةُ أَهلَّة يف شهري. اهلاللِ مثَّ اهلاللِ 

 قُلْت : ؟ قالت كُميشعا كَانَ يالَةُ فَما خي : اندواَألس : هلَيلّى اُهللا عكَانَ لرسول اللَّه ص قَد هاملَاُء إِالَّ أَنو رمالت
وكَانت لَهم منايح وكَانوا يرسلُونَ إىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مـن  . نصـارِ وسلَّم جِريانٌ من اَأل

  .متفق عليه  .أَلباا فَيسقينا 

فَدعوه . مصليةٌ أَنه مر بِقَوم بين أَيديهم شاةٌ . وعن أيب سعيد املقْبري عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه  -٤٩٣
رواه  .خرج رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من الدنيا وملْ يشبع من خبزِ الشـعريِ  : فَأَىب أَنْ يأْكُلَ ، وقال 

  .البخاري 

  .مشوِيةٌ : أَي : بفتحِ امليم  »مصليةٌ « 

ل النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على خوان حتى مات ، ومـا  ملْ يأْكُ: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٩٤
 اتى متقَّقاً حبزاً مررواه البخاري .أَكَلَ خ.  

  .وال رأَى شاةَ سميطاً بِعينِه قطُّ : ويف رواية له         

يت نبِيكُم صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وما يجِد مـن  لقد رأَ :وعن النعمان بن بشريٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٤٩٥
، هطْنُأل به بمقَلِ ما يرواه مسلم  الد.  

  .متْر رديٌء  :الدقَلُ 

ما رأى رسولُ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم النقي من حني ابتعثَه : وعن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه ، قال  -٤٩٦
خـلُ ؟  اللَّه تعاىل حتى قَبضه اللَّه تعاىل ، فقيل لَه هلْ كَانَ لَكُم يف عهد رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم منا

تعاىل ، فَقيلَ ما رأى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم منخالَ من حني ابتعثَه اللَّه تعالَى حتى قَبضه اللَّه : قال 
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 ولٍ ؟ قال : لهخمن غري ريعأْكُلُونَ الشت متكُن فكَي : ناهيي ثَرقوما ب ، ما طار طريفَي ، هفُخنون هنطْحا نكُن. 
  .رواه البخاري 

ـ . هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياِء  :» النقي « : قوله         اخلُب ووه   ـوهى ، واراحلُـو ز :
بلَلْنـاه  : هو بثاٍء مثَلَّثَة ، ثُم راٍء مشددة ، ثُم ياٍء مثَناة من حتت ثُم نون ، أَي  »ثَريناه « : الدرمك ، قوله 

 اهنجوع.  

ى اُهللا علَيه وسلَّم ذات يومٍ أَو لَيلَة ، فَـإِذا  خرج رسولُ اللَّه صلّ :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٤٩٧
اجلُوع يـا  : قاال  »ما أَخرجكُما من بيوتكُما هذه الساعةَ؟«  :هو بِأَيب بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنهما ، فقال 

فقَاما معـه ، فَـأَتى    »قُوما . جين الَّذي أَخرجكُما وأََنا ، والَّذي نفِْسي بِيده ، َألخر«  :قالَ . رسولَ اللَّه 
 أَةُ قالَتاملر هأَتا رفَلَم ، يف بيته سلَي وصارِ ، فَإِذَا هاَألن نالً مجالً : رأَهباً وحرلّى . مولُ اللَّه صسفقال هلا ر

ذَهب يستعذب لَنا املاَء ، إِذْ جاَء اَألنصاري ، فَنظَر إىل رسولِ اللَّـه  : قالَت  »أَين فُالنٌ «  :اُهللا علَيه وسلَّم 
احلَمد للَّه ، ما أَحد اليوم أَكْرم أَضيافاً مني فانطَلق فَجاَءهم بِعذْقٍ : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وصاحبيه ، ثُم قالَ

وت رسب يهفقال ف ، طَبور رـلَّم  : موس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صرس ةَ ، فقال لَهيذَ املُدأَخكُلُوا ، و:  »  ـاكإِي
 احلَلُوبوا  »ورِبذْقِ وشالع ذلك نمو اةالش نفَأَكلُوا م ، ملَه حوا قال رسولُ اللَّه . فَذَبوروا وبعا أَنْ شفلم

رضي اللَّه عنهما ص رملَّم َأليب بكرٍ وعوس هلَيلّى اُهللا ع:  »  مـوعيمِ يهذَا الن نع أَلُنسلَت ، هدفْسي بِيي نالَّذو
 يمعهذا الن كُمابى أَصتوا حجِعرت لَم ثُم ، اجلُوع كُموتيب نم كُمجرأَخ ، ةيامم رواه مسل »الق.  

بكسر العني وإسـكان   »العذْق « و . يطْلب املاَء العذْب ، وهو الطَّيب : أَي  »يستعذب « : قَولُها        
« و . هـي السـكِّني   : بضم امليم وكسرِها  »املُديةُ «  و. وهو الكباسةُ ، وهي الغصن : الذال املعجمة 

 ن  »احللُوباللب ذات .يبٍ وذعبيخٍ وتؤالُ توم ال سعيد النعدؤالُ تيم سهذا النع نالسؤالُ ع .  لَـمأَع واللَّه
  .كَذا جاَء مبيناً يف رواية الترمذي وغريه ن التيهان رضي اللَّه عنه ،وهذا األنصارِي الَّذي أَتوه هو أَبو اهلَيثمِ ب

٤٩٨- رمبنِ ع قال  وعن خالد ويداللَّـه   :الع دفَحم ، ةرصلى البرياً عوانَ ، وكانَ أَمغَز ةُ بنبتا عنطَبخ
أَما بعد ، فَإِنَّ الدنيا آذَنت بصرمٍ ، وولَّت حذَّاَء ، ولَم يبق منها إِالَّ صبابةٌ كَصـبابة  : وأَثْىن عليه ، ثُم قَالَ 

 قَد ذُكر يتصابها صاحبها ، وإِنكُم منتقلُونَ منها إىل دارٍ ال زوالَ هلَا ، فانتقلُوا بِخيرِ ما بِحضرتكُم فَإِنه اِإلناِء
 راً ، واللَّهلَها قَع ركدعاماً ال ي نيعبا سيهوى ففَيه منهري جفش نلْقَى مي رَألنَّ لَنا أَنَّ احلَجم؟ .. لَت، متجِبأَفَع
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يوم وهو كَظيظٌ من ولَقَد ذُكر لَنا أَنَّ ما بين مصراعينِ من مصاريعِ اجلَنة مسريةَ أَربعني عاماً ، ولَيأْتني علَيها 
اُهللا علَيه وسلَّم مالَنا طَعام إِالَّ ورق الشـجرِ ، حـىت   الزحامِ ، ولَقَد رأَيتين سابع سبعة مع رسولِ اللَّه صلّى 

عر سزاتها، وفبنِص ترزفَات بنِ مالك دعس نيبين وها بيقَقْتةً فشدرب قَطْتداقُنا ، فالْتأَش تها ،  قَرِحبنِصـف د
بإِالَّ أَص دا أَحنم موالي حبا أَصارِ فَمصاَألم نرٍ مصلى مرياً عأَم يماً . حظفْسي عأَنْ أَكْونَ يف ن وذُ باللَّهوإِين أَع

  .رواه مسلم . وعند اللَّه صغرياً . 

: أي . هو بضـم الصـاد   :  »بِصرمٍ «  : وقوله . أَعلَمت : هو بمد اَأللف ، أَي  »آذَنت « : وله        
ها بانفَنائها وذَّاَء « وقوله . قطاعح لَّتأَلـف   »وو دة ، ثُمذال معجمة مشد ثُم ، مفتوحة هو حباٍء مهملة

هـو   »يتصابها « : وقولُه . وهي البقيةُ اليِسريةُ : بضم الصاد املهملة  »الصبابةُ « سريعة و : أَي . ممدودة 
هو بفتحِ القاف وكسـر   »قَرِحت « : وقوله . الكثري املُمتلئُ : و الكَظيظُ . جيمعها  :أَي . بتشديد الباِء 

 الراِء ، أَي : وحا قُريهف تصار.  

أَخرجت لَنا عائشةُ رضي اللَّه عنـها كسـاء وإِزاراً    :وعن أيب موسى اَألشعري رضي اللَّه عنه قال  -٤٩٩
يظاً قالَتلَّم :  غَلوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهرس عليه .يف هذين  قُبِض متفق.  

إِني َألولُ العربِ رمى بِسهمِ يف سبِيلِ اللَّه ، ولَقَـد  : رضي اللَّه عنه قال . وعن سعد بن أيب وقَّاصٍ  -٥٠٠
وس هلَيلّى اُهللا عص رسولِ اللَّه عو مزغكُنا ن لَةاحلُب قرإِالَّ و اما طَعلَّم ما لَن . رمهذا السـىت إِنْ كـانَ   . وح

  .متفق عليه  .أَحدنا لَيضع كما تضع الشاةُ مالَه خلْطٌ 

   » لَةاحلُب«  الباِء املوحدة بضم احلاِء املهملة وإِسكان :جش نم روفانعم عانون ، رموهي والس ةيادرِ الب.  

اللَّهم اجعلْ رزق آلِ «: قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال . وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه  -٥٠١
  .متفق عليه  »محمد قُوتاً 

  .أَي ما يسد الرمق  »قُوتاً « معنى : قال أَهلُ اللُّغة والْغرِيبِ 

واللَّه الذي ال إِله إِالَّ هو ، إِنْ كُنت ألعتمد بِكَبِـدي علـى   : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٥٠٢
ولَقَد قَعدت يوماً على طَرِيقهِم الـذي  . اَألرضِ من اجلُوعِ ، وإِنْ كُنت ألشد احلجر على بطْين من اجلُوعِ 
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هنونَ مجرخفِْسـي ،   يا يف نهي ومما يف وج فرآنِي ، وعر نيح مسبلَّم ، فَتوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن رفَم ،
ومضى ، فَاتبعته ، فـدخلَ فَاسـتأْذَنَ ،    »احلَق « :لَبيك يا رسولَ اللَّه، قال : قلت  »أَبا هر ،،«  :ثُم قال 

 :أَهداه لَك فُالنٌ أَو فُالنة قال : قالوا  »من أَين هذَا اللَّبن ؟ «  :يل فدخلْت ، فوجد لَبناً يف قَدحٍ فقالفَأُذنَ 
 »،،رأَبا ه«  يا رسول اللَّه ، قال : قلت كييل«  :لَب مهعفاد فَّةل الصقال  .»احلق إِىل أَه :   ـفَّةـلُ الصوأَه
أَضي هِما إِلَيثَ بِهعصدقَةٌ ب هتوكانَ إِذَا أَت ،دالٍ ، وال على أَحلٍ ، وال ملى أَهون عأْوالم ، ال ياِإلس اف . ولَم

اَءين ذلكفيها ، فس مكَهرأَشا وهنم ابوأَص هِمسلَ إِلَيةٌ أَرهدي هتئاً ، وإِذَا أَتيا شهنلْ ماونتي  وما هذَا : فَقُلْت
 ت؟ كُن فَّةلِ الصيف أَه نأَنـا   اللَّب ترنِي ، فكُنا، فَإِذا جاُءوا أَمى بِهقَوةً أَتبرنِ شهذا اللَّب يب منأَن أُص قأَح

عة رسوله صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  أُعطيهِم ، وما عسى أَن يبلُغين من هذا اللَّبنِ ، وملْ يكُن من طَاعة اللَّه وطَا
قال . بد تيالْب نم مهسالجذُوا مأَخو نَ هلُمتأْذَنوا ، فَأَذلُوا واسفأَقْب ، مهتوعم فدهفأَتيت : »  ،، ـريا أَبا ه« 

 يا رسولَ اللَّه ، قال : قلت كيلَب:  » هِمطذْ: قال  »خذْ فَأَعفَأَخ  بـرشلَ فيجالر يهطلْت أُععفَج حالْقَد ت
حت ، الْقَدح ليع دري ى ، ثُمى يروتح برشفَي اآلخر فَأُعطيه ، حالْقَد علي يرد ى ، ثُمورى يتح  يـتهتى ان

لْقَوم كُلُّهم، فَأَخذَ الْقَدح فَوضعه على يده ، فَنظَر إِيلَّ فَتبسـم ،  إِىل النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وَقَد روِي ا
قلت صدقْت يا رسولَ اللَّه ، قـال   »بقيت أَنا وأَنت « : لَبيك يا رسول اللَّه قال : قلت  »أَبا هر «  :فقال 

:  » برفَاش داقْع« ربفَش تدفَقَع فقال : ت:  » بقُولُ  »اشرت ، فما زال يربفش : » برـى   »اشتح
 لَكاً ، قال : قُلْتمس لَه ما أَجِد باحلَق ي بعثكالَّذاللَّـه تعـاىل ،    »فَأَرِين «  :ال و دفحم ، حالْقَد تهفأَعطي

 ربشى ومسلَةَ« ورواه البخاري  »الفَض.  

٥٠٣- حعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال وعن م ريينبنِ س درِ  :مبنم نييما بف رَألخ ين وإِنِيترأَي لَقَد
ه رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إىل حجرة عائشةَ رضي اللَّه عنها مغشياً علَي ، فَيجِيءُُ اجلَائي ، فيضع رِجلَ

قي ، ونلى عع وما يب إِالَّ اجلُوع ، وننن جنونٌ وما يب مجي مى أَنرواه البخاري  .ير.  

٥٠٤-  اللَّه عنها ، قَالَت نـد  : وعن عائشةَ ، رضيةٌ عونهمر هعرلَّم ودوس هلَيلّى اُهللا عرسولُ اللَّه ص فِّيوت
  .ليه متفق ع .يهودي يف ثَالثني صاعاً من شعريٍ 
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رهن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم درعه بِشعريٍ ، ومشيت إِىل النبِـي  : وعن أَنس رضي اللَّه عنه قال  -٥٠٥
صــاع وال  ما أَصبح آللِ محمد«  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِخبزِ شعريٍ ، وإِهالَة سنِخة ، ولَقَد مسعته يقُولُ 

 اتيةُ أَبعسم لَتهإِنى وسرواه البخاري  »أَم.  

  .املُتغيرةُ : بِالنون واخلاِء املعجمة ، وهي »والسنِخةُ . الشحم الذَّائب : بكسر اهلمزة  »اِإلهالَةُ « 

من أَهلِ الصفَّة ، ما منهم رجلٌ علَيه رِداء ،  لَقد رأَيت سبعني :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -٥٠٦
ببلُغُ الكَعا ما ينهمنِ ، واقيالس لُغُ نِصفبا ما ينههم ماقنربطُوا يف أَع اٌء ، قَدسا كوإِم ا إِزارإِم  ـهنيِ ، فيجمع

 هتروى عرةَ أَن تيكَراه هدي رواه البخار. بِي.  

كَانَ فراش رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من أدمٍ حشوه ليف : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت  -٥٠٧
  .رواه البخاري  .

 كُنا جلُوساً مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذْ جاَء رجلٌ: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٥٠٨
يا أَخا اَألنصارِ ، «  :من اَألنصارِ ، فسلَّم علَيه ، ثُم أَدبر اَألنصارِي ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

نكُم ؟ من يعوده م«  :صاحلٌ ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : فقال » كَيف أَخي سعد بن عبادةَ ؟ 
«    منشـي يف تلـك صوال قُم ،ال قَالنِسو ، فَافال خا نِعالٌ ور ما علَينةَ عشعبض نحون ، هعنا مفَقام وقُم

الَّـذين   بهالسباخِ ، حتى جِئْناه ، فاستأْخر قَومه من حوله حتى دنا رسولُ اللّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَصحا
 عهرواه مسلم . م.  

خيركُم قَرنِي « : وعن عمرانَ بنِ احلُصنيِ رضي اللَّه عنهما ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قال  -٥٠٩
علَيه وسـلَّم مـرتين أو   فَما أَدري قال النيب صلّى اُهللا : قال عمرانُ » ، ثُم الَّذين يلونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم 

 ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهدونَ وال يستشهدونَ ، ويخونونَ وال يؤتمنونَ ، وينذرونَ وال يوفُـونَ ، « ثَالثاً 
 نمالس يهمف رظْهيعليه »و متفق.  

إِنـك إِنْ  : يا ابن آدم « : ولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رس: وعن أيب أُمامة رضي اللَّه عنه قال  -٥١٠
رواه الترمـذي   »تبذُل الفَضلَ خير لَك ، وأَن تمِسكه شر لَك ، وال تالم على كَفَاف، وابدأ بِمن تعـولُ  

  .حديث حسن صحيح : وقال 
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٥١١- نٍ اَألنصحيد اللَّه بِن مبرضي اللَّه عنه قال وعن ع ياخلَطْم صارِي :  ـهلَيلّى اُهللا عقال رسول اللَّه ص
من أَصبح منكُم آمناً يف سربِه ، معاىف يف جسده ، عنده قُوت يومه ، فَكَأَنما حيزت لَه الـدنيا  « : وسلَّم 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال . بِحذافريِها 

 » بِهريلَ : بكسر السني املهملة ، أَي » سوق ، فِْسهه : نقَوم.  

«  :وعن عبد اللَّه بن عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما ، أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال   -٥١٢
  .رواه مسلم »ما آتاه قَد أَفَلَح من أَسلَم ، وكَانَ رِزقُه كَفَافاً ، وقَنعه اللَّه بِ

م وعن أيب محمد فَضالَةَ بنِ عبيد اَألنصارِي رضي اللَّه عنه ، أَنه سمع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ -٥١٣
حديثٌ حسن : وقال  رواه الترمذي »طُوبى لمن هدي إِىل اإلِْسالم ، وكَانَ عيشه كَفَافاً ، وقَنِع « : يقُولُ 

  .صحيح 

كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يبِيت اللَّيالي املُتتابِعـةَ  : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٥١٤
حـديثٌ حسـن   : ل رواه الترمذي وقا .طَاوِياً ، وأَهلُه ال يجِدونَ عشاَء ، وكَانَ أَكْثَر خبزِهم خبز الشعريِ

  .صحيح 

٥١٥- رخاسِ يلَّى بِالنلَّم كَانَ إِذَا صوس هلَيلّى اُهللا عرضي اللَّه عنه ، أَن رسول اللَّه ص ديبالَةَ بنِ عوعن فض 
رقُولَ اَألعى يتح فَّةالص حابأَص مهو اصةاخلَص نم الةيف الص هِمتقَام نالٌ مرِج اب : ، انِنيجالِء مؤفَإِذَا ه

لَو تعلَمونَ ما لَكُم عند اللَّه تعاىل ، َألحببتم « : صلى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم انصرف إِلَيهِم ، فقال 
  .رواه الترمذي ، وقال حديثٌ صحيح »أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً

  .الْفَاقَةُ واجلُوع الشديد :  » اخلَصاصةُ« 

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  مسعت رسول اللَّه : وعن أيب كَرميةَ املقْدامِ بن معد يكَرِب رضي اللَّه عنه قال  -٥١٦
، فإِنْ كَانَ ال محالَـةَ ،   ما مَأل آدمي وِعاًء شراً من بطنِه ، بِحسبِ ابن آدم أُكُالت يقمن صلْبه« : يقَولُ 

 فَِسهنثُلُثٌ لو ، شرابِهوثُلُثٌ ل ، هامفَثلُثٌ لطَع« .  

  .لُقم : أَي  »أُكُالت « . حديث حسن : رواه الترمذي وقال 
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حاب رسـولَ اللَّـه   ذَكَر أَص: وعن أيب أُمامةَ إِياسِ بنِ ثَعلَبةَ اَألنصارِي احلارثي رضي اللَّه عنه قال  -٥١٧
أَال تسـمعونَ ؟ أَال  « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يوماً عنده الدنيا ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   

اناِإلمي نذَاذَةَ مان إِنَّ الْبن اِإلميذَاذَة مونَ ؟ إِنَّ الْبعمسين »تلَ : يعقَحواه أبو داود ر. الت.  

 »التقَحـلُّ  « بِالْباِء املُوحدة والذَّالَنيِ املُعجمتينِ ، وهي رثاثَةُ اهلَيئَة ، وترك فَاخرِ اللِّباسِ وأَما :  »الْبذَاذَةُ « 
  .اجللد من خشونةَ الْعيشِ ، وترك الترفَّه  هو الرجلُ الْيابِس: املُتقَحل : فَبِالْقَاف واحلاء ، قال أَهلُ اللُّغة 

بعثَنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أيب عبد اللَّه جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال  -٥١٨
 رأَمو قُررياً للَقَّي عةَ رضي اللَّه عنه ، نتديبا عا أَبلَينو عفَكَانَ أَب ، هرا غَيلَن جيِد رٍ لَممت ناباً ما جِرنودزشٍ ، وي

نمصها كَما يمص الصبِي ، ثُم نشـرب  : كَيف كُنتم تصنعونَ بِها ؟ قال : عبيدةَ يعطينا تمرةً تمرةً ، فَقيل 
وانطَلَقْنا : قال . فينا يومنا إِىل اللَّيلِ ، وكُنا نضرِب بِعصينا اخلَبطَ ، ثُم نبلُّه بِاملَاِء فَنأْكُلُهعلَيها من املَاِء ، فَتكْ

العنبر ، على ساَحلِ البحرِ ، فرفع لنا على ساحلِ البحرِ كهيئَة الكَثيبِ الضخم ، فَأَتيناه فَإِذا هي دابةٌ تدعى 
ال ، بلْ حنْن رسلُ رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، ويف سبيلِ اللَّه ، وقَد : ميتةٌ ، ثُم قال : فقال أَبو عبيدةَ 

أَيتر ا ، ولقَدنمى سثَالثُمائَة ، حت نحنراً ، وهش ها علَينطُرِرمتْ فَكلُوا ، فَأَقَماض   نِـهيمن وقْـبِ ع رِفتغا نن
  .بالْقاللِ الدهن ونقْطَع منه الْفدر كَالثَّورِ أَو كقَدرِ الثَّورِ 

        هالعأَض لَعاً منذَ ضأَخو نِهيم يف وقْبِ عهدالً فأَقْعجر رشةَ ثَالثَةَ عدبيو عا أَبنذَ مأَخ ولَقَدفأَقَام ا ثُمه
نيةَ أَتا املديِنمنا قدفَلم ،قائشو هحلْم نا مندوزتا وهتحت من ا فمرنعريٍ معب ظَملَ أَعحـلّى اُهللا  را رسول اللَّه ص

عكم من حلْمه شيء فَتطْعمونـا ؟  هو رِزق أَخرجه اللَّه لَكُم ، فَهلْ م«  :علَيه وسلَّم فَذكْرنا ذلك له ، فقال 
«  فَأَكَلَه هنلَّم موس هلَيلّى اُهللا عا إىل رسول اللَّه صسلْنرواه مسلم  .فَأَر.  

        » ابراجل « :  أَفْصـح ها ، والكسرو بكَِسر اجليم وفتحهوف ، ورعم جِلْد نقولـه  . وِعاء م : »
« التلُّ مـن الرمـلِ ،    »والكَثيب « . ورق شجرٍ معروف تأْكُلُه اِإلبلُ  »واخلَبطَ « ح امليم بفت »نمصها 
 قْبن :  »والوو نقرة العيها باء موحدةٌ ، ووبعده ـاللُ  « بفتحِ الواوِ وإِسكان القافالقو «  ارـراجل . »
 ردبكسرِ الفاِء وفتح الدال » والف : طعالق . » ريعلَ البحـلَ   »رجعلَ عليـه الرح احلاِء أي و. بتخفيف  »

  .اللَّحم الَّذي اقْتطع ليقَدد منه ، واللَّه أعلم : بالشنيِ املعجمة والقاف  »الْوشائق 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِىل كانَ كُم قميصِ رسول ال: وعن أَسماَء بنت يزِيد رضي اللَّه عنها قالت  -٥١٩
  .حديث حسن : رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال  الرصغِ

  .هو املُفْصلُ بني الكَف والساعد : بالصاد والرسغُ بالسنيِ أَيضاً  »الرصغُ « 

فر ، فَعرضت كُديةٌ شديدةٌ فجاُءوا إِىل النيب إِنا كُنا يوم اخلَندقِ نح: وعن جابر رضي اللَّه عنه قال  -٥٢٠
ثُم قَام وبطْنه معصـوب   »أَنا نازِلٌ «  :فقال. هذه كُديةٌ عرضت يف اخلَندقِ : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقالوا 

اقاً ، فَأَخذَو ذُوقامٍ ال نا ثَالثَةَ أَيلَبِثْنجرٍ ، ولَ بِحيب فعاد كَثيباً أَهول ، فَضرعلَّم املوس هلَيلّى اُهللا عص بِيذَ الن
 ميأَه أَو ،.  

    أَيت : فقلترالم فقلت ، ئاً مـايف  : يا رسولَ اللَّه ائْذَن يل إِىل البيتيلَّم شوس هلَيلّى اُهللا عص بِيبِالن تأَير
كدنعف رصب يٌء ؟ فقالت  ذلكش : ا اللحملْنعى جتح ريعالش تنوطَح ، اقنالع تفَذَحب ، اقنعو ريعي شندع

  .كَادت تنضج  يف البرمة ، ثُم جِئْت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم والعجِني قَد انكَسر والبرمةُ بين اَألثَافي قَد

 قال : فقلت ، النجر لٌ أَوجرت يا رسولَ اللَّه وأَن يل فَقُم مي؟« : طُع وه له فقال  »كَم ري «  :فَذَكَرتكث
ار فقام املُهاجِرون واَألنص »قُوموا «  :فقال  »طيب ، قُل لَها ال تنزِع البرمةَ ، وال اخلُبز من التنورِ حتى آيتَ 

ويحك جاَء النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم واملُهاجِرونَ ، واَألنصار ومن معهم ، قالت : ، فَدخلْت عليها فقلت 
 : ؟ قلت اغَطُوا «  :نعم ، قال : هل سأَلَكضال تلوا وخاد«    ، اللحـم لُ عليـهعجيو ، زاخلُب كِْسرلَ يعفَج

خرويغيو كِْسرلْ يزي فَلَم زِعني ثُم ابِهحإِىل أَص بقَريو ، هنذَ مإِذا أَخ ورنةَ والتمرالب روا ،   مـبِعـى شتح ف
  .متفق عليه  »كُلي هذَا وأَهدي ، فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ «  :وبقي منه ، فقال

ملَّا حفر اخلَندق رأَيت بِالنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خمصـاً ، فَانكَفَـأْت إِىل    :قال جابر : يف رواية و        
  .هل عندك شيء ، فَإِني رأَيت بِرسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خمصاً شديداً: امرأَيت فقلت 

،  جِراباً فيه صاع من شعريٍ ، ولَنا بهيمةٌ ، داجِن فَذَحبتها ، وطَحنت الشعري فَفَرغَت إىل فَراغي فَأَخرجت إِيلَّ
 لَّم ، فَقَالَتوس هلَيلّى اُهللا عإىل رسول اللَّه ص تلَّيو ا ، ثُمهمترا يف بهتقَطَّعين برسول اللَّه: ولّى  ال تفضحص

اعاً مص تنطَحا، وةً لَنيمهنا بحيا رسول اللَّه ، ذَب فقلت هتراره فَسفجئْت ، هلَّم ومن معوس هلَيريٍ ، اُهللا ععش ن
إِنَّ جـابراً قـد   : ق يا أَهلَ اخلَند«  :فَتعالَ أَنت ونفَر معك ، فَصاح رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بكُم الهيراً فَحؤع سلَّم »صنوس هلَيلّى اُهللا عص ـى  «  :فقال النيبتح كُمنَّ عجِينبِزخال تو كُمتمرب زِلُننال ت
بِك وبِـك ،  : تى جِئْت امرأَيت فقالت فَجِئْت ، وجاَء النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقْدم الناس ، ح .» أَجيَء 
 فقلت : ي قُلْتالَّذ لْتفَع قال . قَد ثُم ،كاربو قصنا فَبتمرإِىل ب دمع ثُم ، كوبار يهف قعجيناً فَبس تجرفَأَخ

وهم أَلْف، فَأُقِْسم بِاللَّه َألكَلُـوا حتـى    »تنزلُوها  ادع خابزةً فلْتخبز معك ، واقْدحي من برمتكُم وال«  :
 وا هز كَمبا لَيخنجِينأَنَّ عو ، يا هطُّ كَمغا لَتنتمرفُوا ، وإِنَّ بحرانو ركُوهت.  

ت ، وهي قطْعةٌ غَليظَةٌ صلْبةٌ بضم الكاف وإِسكان الدال وبالياِء املثناة حت:  »عرضت كُديةٌ « : قَولُه        
 لُ فيها الْفَأْسمعضِ ال ياَألر نم . » يبالْكَثا »ونه ادلِ ، واملُرملُّ الرت لُهأَص :  ـوهماً ، وراباً ناعت ارتص

« و . تزاحمـوا  :  »تضـاغَطُوا  «  و. دراَألحجار الَّيت يكُونُ علَيها الق:  »اَألثَايف «و .  »أَهيلَ « معنى 
:  »انكَفَأْت « و . اجلُوع : بفتحِ اخلاِء املعجمة وامليم  »اخلَمص «و. اجلُوع ، وهو بفتحِ امليم :  »املَجاعةُ 

 تعجرو تقَلَبةُ «و. انيمهبفتح العني: بضم الباِء »الْب اقالْعن يهة ، ومهصغري بو ت » اجِنهي الَّيت  :» الد
 تالْبي فَتر «و. أَلؤو:  »الس ، ةالْفارِسيب وهه وإَلَي اسى النعدي يام الَّذال«الطَّعهيالوا :أي »حعهلا. تقَوو  »

 بكو ا: أَي  »بكت أَنَّ الَّذي عندهقْدتا اعهَألن ، هتبسو هتماصا  خا مهوخفي علَي تيحتكفيهم ، فَاسال ي
الْب ةواآلي رةالظَّاه ةجِزاملُع ههذ نلَّم موس هلَيلّى اُهللا عص هبِين وتعاىل بِه هبحانم اللَّه سأَكَر ةراه.  » سقأَي  »ب

اغـرِيف ،  : أَي  »اقْـدحي  «  و. قصد: بفتح امليم  » عمد« و . بزق ثَالثُ لُغات : بصق، ويقَالُ أَيضاً : 
  .واللَّه أعلم . أَي لغلَيانِها صوت  »تغطُّ «و . املغرفَةُ : واملقْدحةُ 

قَد سمعت صوت رسول اللَّه صـلّى اُهللا  : قال أَبو طَلْحةَ ُألم سلَيم : وعن أَنس رضي اللَّه عنه قال  -٥٢١
 هلَين شيٍء ؟ فقالت عم كندل عفَه ، اجلُوع يهف يفاً أَعرِفعلَّم ضـعريٍ ،  : وسن شاصاً مأَقَر تجرفَأَخ ، معن

ل اللَّه ي إِىل رسوثُم أَخذَت خماراً لَها فَلَفَّت اخلُبز بِبعضه ، ثُم دسته تحت ثَويب وردتين بِبعضه ، ثُم أَرسلَتنِ
معـه  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَذَهبت بِه ، فَوجدت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جالساً يف املَسـجِد ، و 

نعم ، : فقلت  »أَرسلَك أَبو طَلْحةَ ؟ «  :الناس ، فَقُمت علَيهِم ، فقالَ يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
فَانطَلَقُوا وانطَلَقْت بين  »قُوموا « :نعم ، فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : فقلت  »أَلطَعام « : فقال

اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   قَد جاَء رسولُ : يا أُم سلَيمٍ : أَيديِهِم حتى جِئت أَبا طَلْحةَ فَأَخبرته ، فقال أَبو طَلْحةَ 
 ؟ فقالت مهمطْعا ما نندنع سلَياسِ ولَّم بالنوس : لَمأَع ولُهرسو اللَّه.  
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         هلَيلّى اُهللا علَ رسولُ اللَّه صلَّم ، فأَقبوس هلَيلّى اُهللا عرسولَ اللَّه ص يى لَقو طَلْحةَ حتأَب لَّم وفَانطَلَقس
فَأَتت بِذلك اخلُبزِ  »هلُمي ما عندك يا أُم سلَيمٍ « : معه حتى دخال ، فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   ، فَأَمر بِه رسولُ اللَّه ففُت ، وعصرت علَيه أُم سلَيمٍ عكَّةً فَآدمته ، ثُم قال فيه رسول 
فَأَذنَ لَهم ، فَأَكَلُوا حتى شبِعوا ثُم خرجوا ، مث قال  »ائذَن لعشرة «  :وسلَّم ما شاَء اللَّه أَنْ يقُولَ ، ثُم قَالَ 

:  » ةرشعقال  »ائذَن ل جوا ، ثُمروا ، مث خبِعفَأَذنَ هلم ، فَأَكَلُوا حىت ش:  »ةرشعنَ هلُم حـىت  » ائذَنْ لفَأَذ
  .متفق عليه .أَكل القَوم كُلُّهم وشبِعوا ، والْقَوم سبعونَ رجالً أَو ثَمانونَ 

        ويف رواية: لَ ، فَأَكَلَ حىت شخإِال د دنهم أَحم قبةٌ ، حىت مل يرشع جرخيةٌ ورلُ عشدخفما زال ي بِع
  .، مث هيأَها فَإِذَا هي مثلُها حني أَكَلُوا منها 

           لَّم : ويف روايةوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالً مث أَكَلَ النجر بثَمانِني لَ ذلكرةً ، حىت فَعشةً عرشفَأَكَلُوا ع
  .بعد ذلك وَأَهلُ البيت ، وتركُوا سؤراً 

           م : ويف روايةهوا جريانلَغلُوا ما بمثَّ أفض.  

جِئت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يوماً فَوجدته جالساً معَ أَصـحابِه  : ويف رواية عن أَنسٍ قال           
 ابِهعضِ أَصحبل فقلت ، ةصاببِع هطْنب بصقد عو ، :بصع م؟    ل ـهـلَّم بطْنوس هلَيلّى اُهللا عرسولُ اللَّه ص

  .من اجلُوعِ : فقالوا 

         انَ ، فقلتلحم ليمٍ بنتس أُم جوز وهةَ ، وإِىل أيب طَلح تبت رسولَ اللَّـه  : فَذَهأَياه ، قد را أَبتي
ةابصبِع هبطن صبلَّم عوس هلَيلّى اُهللا عفقالوا  ص ، ابِهأَصح عضب أَلتاجلُوعِ : ، فَس نـةَ  . مو طَلحخل أَبفَد

نعم عندي كسر من خبزٍ ومترات، فإِنْ جاَءنا رسول اللَّه صلّى اُهللا : هل من شيٍء ؟ قالت : على أُمي فقال 
  .وذَكَر تمام احلَديث قَلَّ عنهم ، علَيه وسلَّم وحده أَشبعناه ، وإِن جاَء آخر معه
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  باب القناعة والعفاف واالقتصاد  -٥٧
  واإلنفاق وذم السؤال من غري ضرورة يف املعيشة

  .} وما من دابة يف األرض إال على اللَّه رزقها { :  قال اللَّه تعاىل
يف األرض حيسـبهم اجلاهـل    للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اللَّه ال يستطيعون ضرباً{ :  وقال تعاىل

  .} أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافاً 
  .} والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا، وكان بني ذلك قواماً { (:  وقال تعاىل 
  .} وما خلقت اإلنس واجلن إال ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون { :  وقال تعاىل

 : ومما مل يتقدم. وأما األحاديث فتقدم معظمها يف البابني السابقني

لَيس الغني عن كثْرة العرضِ ، « : عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٢٢
  .متفق عليه  »ولكن الغنِي غني النفسِ 

 » ضراملَالُ : والراِء بفتح العني  »الع وه.  

قَد أَفلَح مـن  « : وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٢٣
 اهاللَّه مبا آت هعقَنكَفَافاً ، و زِقرو ، لَمرواه مسلم  »أَس.  

سأَلْت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم فَأَعطَـاين ، مث   : قال وعن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه  -٥٢٤
يا حكيم ، إِنَّ هذا املَالَ خضر حلْو، فَمن أَخذَه بِسـخاوة  «  :سأَلْته فَأَعطَاين ، مث سأَلْته فَأَعطَاين ، مث قال 
ن افبِإِشر ذَهن أَخميه ، وف لَه وركفس بلَيا نالع واليد ، عبشأْكُلُ وال يي يوكَانَ كَالَّذ ، فيه له كاربفْسٍ لَم ي

يا رسول اللَّه والَّذي بعثَك باحلَق ال أَرزأُ أَحداً بعدك شيئاً حتـى  : قال حكيم فقلت  »خري من اليد السفلَى 
ثُـم إِنَّ  . بكرٍ رضي اللَّه عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطَاَء ، فَيأْبى أن يقْبلَ منه شيئاً  أُفَارِق الدنيا ، فَكَانَ أَبو

 قْبلَهى أَن يفَأَب ، عطيهيل اهعمر رضي اللَّه عنه دكـيمٍ أَنِـي   : فقال . على حكُم عهِدأُش ، لمنياملُس رعشيا م
فَلَم يرزأْ حكيم أَحداً من الناسِ بعـد  . ه الَّذي قَسمه اللَّه لَه يف هذا الْفيِء ، فيأْبى أَن يأْخذَه أَعرض علَيه حقَّ

  .متفق عليه  .النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حتى تويف 
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النقصانُ ، أَي لَم يـنقُص  : أَحد شيئاً ، وأَصلُ الرزِء براٍء مث زاي مث مهزة ، أي مل يأْخذْ من  »يرزأُ «       
 هنم يئاً باَألخذداً شفسِ « و . أَحالن افريِء :  »إِشا بالشهها وطَمعطَلُّعفْسِ  « و . تةُ الـناوخس«  :  هـي

 بِه ع فيه ، واملُباالةيِء ، والطَّماف إِىل الشراِإلش عدم رهوالش.  

خرجنا مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه   :وعن أيب بردةَ عن أيب موسى األشعري رضي اللّه عنه قال  -٥٢٥
قَطَتسي ، ومقَد تبقننا ، وأَقدام بتقفَن ، بهقتعري نعا بننفَرٍ بيةُ نتوحنْن س ، ةلَّم يف غَزوا أَظْ وسفاري ، فَكُن

: بـردةَ   نلُف على أَرجلنا اخلرق ، فَسميت غَزوةَ ذَات الرقاعِ لما كُنا نعصب على أَرجلنا اخلرق ، قالَ أَبو
كَأَنه كَـرِه أَنْ  : ، قالَ ما كنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُره : فَحدثَ أَبو موسى بِهذا احلَديث ، ثُم كَرِه ذلك، وقالَ 

 أَفْشاه هلمع نئاً ميكُونَ شعليه  .ي متفق.  

وعن عمرو بن تغلب بفتح التاِء املثناة فوق وإِسكان الغني املعجمة وكسر الَّالم رضي اللّه عنه ، أَنَّ  -٥٢٦
يب فَقسمه ، فَأَعطَى رجاالً ، وترك رِجاالً ، فَبلَغه أَنَّ الَّـذين  رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أُتي مبالٍ أَو س

أَما بعد ، فَواللَّه إِني ُألعطي الرجـلَ وأَدع الرجـلَ ،   « : ترك عتبوا ، فَحمد اللَّه ، ثُم أَثْنى علَيه ، ثُم قال 
إيلَّ م بأَح عي أَدن اجلَزعِ واهلَلَـعِ ،  والَّذم ما أَرى يف قُلُوبِهِماماً لي أَقوطا أُعمي إِننلكي ، وطي أُعالَّذ ن

 بغلت بن رومع مهنرِ ، مين واخلَيالغ نم لَ اللَّه يف قُلُوبِهِملُ أَقْواماً إِىل ما جعأَكو«   ـبلغت و بنقال عمر :
  .رواه البخاري . أُحب أَن يل بِكلمة رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حمر النعمِ فَواللَّه ما 

        » يل :  »اهللَععِ ، وقاجلَز دو أَشه : جرالض.  

اليد العليا خير من اليـد  « :  وعن حكيمِ بن حزامٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ -٥٢٧
سي ناللَّه ، وم عفُّهي ففتعسي نين ، ومرِ غظَه ما كان عن قَةدالص ريخولُ ، وعت أ مبندفْلى ، وابالس نِهغن يتغ

  .وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم أَخصر. متفق عليه  »اللَّه 

٥٢٨- خبٍ رضي اللَّه عنه قال وعن سفيانَ صرـلَّم   : رِ بنِ حوس ـهلَيلّى اُهللا عال « : قال رسولُ اللَّه ص
لَه كارِه ، فَيبارك لَـه   تلْحفُوا يف املسأَلَة ، فواللَّه ال يسأَلُين أَحد منكُم شيئاً، فَتخرِج لَه مسأَلَته مني شيئاً وأَنا

  .رواه مسلم  »يته فيما أَعطَ
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كُنا عند رسولِ اللَّه صـلّى اُهللا   :وعن أيب عبد الرمحنِ عوف بن مالك اَألشجعي رضي اللَّه عنه قالَ  ٥٢٩
وكُنا حديثي عهد  سلَّمأَالَ تبايِعونَ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه و :علَيه وسلَّم تسعةً أَو مثانيةً أَو سبعةً ، فَقَال 

فبسطنا أيدينا وقلنـا قـد    »أال تبايعون رسول اهللا ؟ «  :قَد بايعناك يا رسولَ اللَّه ، مث قال : بِبيعة ، فَقُلْنا 
والصلَوات اخلَمس  على أَنْ تعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً ،«  :بايعناك يا رسول اهللا فَعالَم نبايِعك ؟ قال 

فَلَقَد رأَيت بعض أُولئك النفَرِ يسـقُطُ سـوطُ    »والَ تسأَلُوا الناسِ شيئاً « : وأَسر كلمة خفيةً  »وتطيعوا 
 اهإِي اوِلُهنداً يأَلُ أَحسفَما ي مهرواه مسلم أَحد.  

الَ تزالُ املَسأَلَةُ بِأَحدكُم حىت « : أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما -٥٣٠
  .متفق عليه  »يلْقى اللَّه تعاىل ولَيس يف وجهِه مزعةُ لَحمٍ 

  .القطْعة : بضم امليمِ وإِسكان الزاي وبالعنيِ املهملة  »املُزعةُ « 

٥٣١- سوعنه أَنَّ ر نِ املسأَلَةع فُّفعدقَةَ والتالص ذَكَرنربِ ، ولَّم قال وهو على املوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّه :
  .متفق عليه . واليد العليا هي املُنفقة ، والسفْلَى هي السائلَة »اليد العلْيا خير من اليد السفْلى « 

من سأَلَ الناس تكَثُّراً « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : يرة رضي اللَّه عنه قال وعن أيب هر -٥٣٢
 ركْثتسيل لَّ أَوقتراً ، فَلْيسمأَلُ جسا يمرواه مسلم  »فَإِن.  

إِنَّ املَسأَلَةَ « : ى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال رسولُ اللَّه صل: وعن مسرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه قال  -٥٣٣
 هنم در البيف أَم لْطاناً أَولُ سجسأَلَ الرإِالَّ أَنْ ي ، ههلُ وججا الر يكُد الترمذي وقال  »كَد حديث : رواه

  .اخلَدش وحنوه : » الكَد « حسن صحيح 

من أَصـابته فَاقَـةٌ   « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عنه قال  وعن ابن مسعود رضي اللَّه -٥٣٤
رواه أبـو داود ،   »فَأَنزلَها بِالناسِ لَم تسد فاقَته ، ومن أَنزهلا باللَّه ، فَيوشك اللَّه لَه بِرِزقٍ عاجِلٍ أَو آجِـلِ  

  .حديث حسن : والترمذي وقال 

 » وشكبكسر الشني  »ي : سرِعأَي ي.  
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من تكَفَّلَ يل أَن ال يسأَلَ « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ثَوبانَ رضي اللَّه عنه قال  -٥٣٥
  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح شيئاً ،  أَنا ، فَكَانَ الَ يسأَلُ أَحداً: فقلت  »الناس شيئاً ، وأَتكَفَّلُ له باجلَنة ؟ 

تحملْت محالَةً فَأَتيت رسولَ اللَّـه صـلّى اُهللا    :وعن أيب بِشرٍ قَبِيصةَ بن املُخارِقِ رضي اللَّه عنه قال  -٥٣٦
ياَ قَبِيصةُ إِنَّ املَسأَلَةَ ال « :ثُم قال  »ك بِها أَقم حتى تأْتينا الصدقَةُ فَنأْمر ل«  :علَيه وسلَّم أَسأَلُه فيها ، فقال 

 ثَالثَة دلُّ إِالَّ َألححت : ِسكمي ها ، ثُمصيبى يتأَلَةُ حاملَس لَه لَّتلَ محالَةً ، فَحمحلٌ تجر .   هتـلٌ أَصـابورج
املَسأَلَةُ ح له لَّتفَح ، مالَه تاحتةٌ اجحقال جائ شٍ ، أَوعي ناماً موق يبصى يـلٌ  : تجشٍ ، وريع نداداً مس

 همقَو نى مجذَوي احل نىت يقُولَ ثالثَةٌ مفاقَة ، ح هتـى  : أَصابأَلةُ حتاملس لَه فُالناً فَاقَةٌ ، فحلَّت تابأَص لَقَد
فَما سواهن من املَسأَلَة يا قَبِيصـةُ سـحت ، يأَكُلُهـا    . سداداً من عيشٍ : يصيب قواماً من عيشٍ ، أَو قالَ

  .رواه مسلم  »صاحبها سحتاً 

زِمه أَنْ يقَع قتالٌ وحنوه بني فَرِيقَنيِ ، فَيصلح إِنسانٌ بينهم على مالٍ يتحملُه ويلْت: بفتح احلاِء  »احلمالَةُ «      
هو ما يقوم : بكسر القاف وفتحها  »القَوام« و . اآلفَةُ تصيب مالَ اِإلنسان :  »اجلائحةُ « و . على نفسه 

ـُــد حاجةَ املُعوِزِ ويكْفيـه ، و : بكسر السني  »السداد « بِه أَمر اِإلنسان من مالٍ وحنوِه و  «  ما يسـ
  .العقلُ:  »احلجى « و . فَقْر ال:  »الفَاقَةُ 

لَيسِ املسـكني الَّـذي   « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٣٧
امل نلَكو ، انرتمةُ والترمالتو ، تانةُ واللُّقْماللُّقْم هدراسِ تلى النع يطُوف  ، غنِيـهى ينغ ي ال جيِـدالَّذ نيكس

 اسأَلَ النفَيس قُومالَ يو ، هلَيع قصدتفَي ، لَه فْطَنالَ يعليه  »و متفق.  

  

  باب جواز األخذ من غري مسألة وال تطلع إليه -٥٨
 

كـان  : بنِ عمر ، عن عمر رضي اللَّه عنهم قال عن ساملِ بنِ عبد اللَّه بنِ عمر ، عن أَبيه عبد اللَّه  -٥٣٨
خـذه ، إِذَا  «  :أَعطه من هو أَفقَر إِلَيه مني، فقال : رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يعطيين العطَاَء ، فَأَقُولُ 

فَخذْه فتمولْه فَإِن شئت كُلْه ، وإِن شئْت تصدق  جاَءك من هذا املَالِ شيٌء ، وأَنت غَير مشرِف وال سائلٍ ،
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 كفْسن هتبِعا ال، فَال تمو ، يه : قال ساملٌ  »بِهطيئاً أُعش درال يئاً ، وياللَّه ال يسأَلُ أَحداً ش بدفَكَانَ ع.  متفق
  .عليه 

         » بالشني املعجمة  »مشرف : أَي :ه متإِلَي طَلِّع.  

  

 باب احلثَّ على األكل من عمل يده -٥٩
  والتعفف به من السؤال والتعرض لإلعطاء

  .اآلية}  فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اللَّه { :  قال اللَّه تعاىل

َألنْ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب عبد اللَّه الزبيرِ بنِ العوامِ رضي اللَّه عنه قالَ  -٥٣٩
 كُفا ، فَيهبيعفَي لى ظَهِرِهطَبٍ عن حم ةمزحب يأْتلَ ، فَياجلَب يأْتي ثُم لَهكُم أَحبدذَ أَحأْخي ريخ ، ههجا و اللَّه

  .رواه البخاري  »و منعوه لَه من أَن يسأَلَ الناس ، أَعطَوه أَ

َألنْ حيتطب أَحـدكُم  «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٥٤٠
 هعه أَو مينطيعداً ، فَيسأَل أَحمن أَنْ ي ريةً على ظَهرِه ، خزمعليه » ح متفق.  

٥٤١- لَّم قال وعنه عنِ النوس هلَيلّى اُهللا عص بِي : »  هـدملِ ين عأْكُل إِالَّ مال ي المالس عليه داوكان د «
  .رواه البخاري 

  .رواه مسلم  »كَانَ زكَرِيا عليه السالم جنَّاراً «  :وعنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٤٢

ما أَكَلَ أَحـد  « : دامِ بن معد يكَرب رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن املق -٥٤٣
» من عملِ يده طَعاماً خيراً من أَنَ يأْكُلَ من عملِ يده ، وإِنَّ نيب اللَّه داود صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كان يأْكلُ 

  .بخاري رواه ال
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 باب الكرم واجلود واإلنفاق يف وجوه اخلري -٦٠
  ثقة باهللا تعاىل

  .} وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه { :  قال اللَّه تعاىل
وما تنفقوا من خري فألنفسكم، وما تنفقون إال ابتغاء وجه اللَّه، وما تنفقوا من خري يوف { :  وقال تعاىل

  .} إليكم وأنتم ال تظلمون 
  .} وما تنفقوا من خري فإن اللَّه به عليم { :  وقال تعاىل

: ال حسـد إِالَّ يف اثنـتنيِ  «  :وعنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٤٤
اه اللَّه حلٌ آتجرو ، يف احلَق هلَكَتلَى هلَّطَه عاالً ، فَساللَّه م اهلٌ آتجها رلِّمعيا وي بِهقْضي وةً ، فَهكْم«  متفق

  .عليه 

  .ينبِغي أَن ال يغبطَ أَحد إِالَّ على إحدى هاتنيِ اخلَصلَتينِ : معناه    

: قالُوا  »ماله ؟  أَيكُم مالُ وارِثه أَحب إِليه من«  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -٥٤٥
رواه  »فَإِنَ مالَه ما قَدم ومالَ وارِثـه مـا أَخـر    «  :قال . ما منا أَحد إِالَّ مالُه أَحب إِليه . يا رسولَ اللَّه 

  .البخاري 

اتقُوا النار ولَو بِشق «  : وعن عدي بنِ حامت رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٥٤٦
 رةمعليه  »ت متفق.  

متفق  .ال : ما سئل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم شيئاً قَطُّ فقالَ  :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٥٤٧
  .عليه 

ما من يـومٍ يصـبِح   «  :لَيه وسلَّم قال رسول اللَّه صلّى اُهللا ع: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٥٤٨
اللَّهم أَعط ممسـكاً  : اللَّهم أَعط منفقاً خلَفاً، ويقُولُ اآلخر : العباد فيه إِالَّ ملَكَان ينزِالن ، فَيقُولُ أَحدهما 

  .متفق عليه  »تلَفاً 
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 »أنفق يا ابن آدم ينفَق علَيك : قال اللَّه تعاىل «  :علَيه وسلَّم قـال وعنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا  -٥٤٩
  .متفق عليه 

وعنْ  عبد اللَّه بن عمرو بن العاصِ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رجالً سأَلَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٥٥٠
  .متفق عليه  »تطْعم الطَّعام ، وتقْرأُ السالم على من عرفْت ومن مل تعرِف  « :قال  أَي اِإلسالمِ خير ؟ :

أَربعونَ خصلَةً أَعالهـا منِيحـةُ العنـز مـا     «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٥٥١
. رواه البخاري  »وابِها وتصديق موعودها إِالَّ أَدخلَه اللَّه تعاىل بِها اجلَنةَ عاملٍ يعملُ خبصلَة منها رجاَء ثَ من 

  .وقد سبق بيان هذا احلديث يف باب بيان كَثرة طُرق اخلَيرِ 

يا ابن « :علَيه وسلَّم  قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا: عن أيب أُمامةَ صدي بنِ عجالنَ رضي اللَّه عنه قال  -٥٥٢
عت ندأْ بِمابو ،لى كَفَافع المال تو ، لَك رش ِسكَهموإِن ت ، َلَك ريلَ خذُلَ الفَضبإِن ت كإِن مآد دولُ ، والي

  .رواه مسلم  »العليا خير من اليد السفْلَى 

ما سئلَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى اِإلسالمِ شيئاً إِال أَعطاه  :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٥٥٣
يا قَومِ أَسلموا فَإِنَّ محمداً يعطي عطَاَء : ، ولَقَد جاَءه رجلٌ فَأَعطَاه غَنماً بني جبلَنيِ ، فَرجع إِىل قَومه فَقَالَ 

سـالم  الفَقْر ، وإِنْ كَانَ الرجلُ لَيسلم ما يرِيد إِالَّ الدنيا ، فَما يلْبثُ إِالَّ يِسرياً حتى يكُونَ اِإلمن ال يخشى 
  .رواه مسلم  .أَحب إِلَيه من الدنيا وما علَيها 

يا رسولَ اللَّه : ى اُهللا علَيه وسلَّم قَسماً ، فَقُلت قَسم رسولُ اللَّه صلّ :وعن عمر رضي اللَّه عنه قال  -٥٥٤
إِنهم خيروين أَن يسأَلُوين بالْفُحشِ فَأُعطيهم أَو يبخلُوين ، ولَست «  :لَغير هؤالَِء كَانوا أَحق به منهم ؟ قال 

  .رواه مسلم  »بِباخلٍ 

بينما هو يِسري مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مقْفَلَه من  :رضي اللَّه عنه أَنه قال  وعن جبيرِ بنِ مطعم -٥٥٥
 بِيالن قَففَو ، اَءهرِد طَفَتفَخ ةرمإِىل س وهطَرى اضتح ، هأَلُونيس ابراَألع قَهلنٍ ، فَعينح   ـهلَيـلّى اُهللا عص

أَعطُوين رِدائي ، فَلَو كَانَ يل عـدد هذه العضاه نعماً ، لَقَسمته بينكُم ، مث ال تجِدوين بخيالً  : وسلَّم فقال
  .رواه البخاري  »وال كَذَّاباً وال جباناً 
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    » قْفَلَهم«  هوعجال رح أَي .ةُ «  ورمةٌ :  »السرجش .و  » اهضالع«  :كوش لَه رجش.  

ما نقَصت صدقَةٌ من مالٍ «  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٥٦
  .رواه مسلم  »رفَعه اللَّه عز وجلَّ ، وما زاد اللَّه عبداً بِعفْوٍ إِالَّ عزاً ، وما تواضع أَحد للَّه إِالَّ 

وعن أيب كَبشةَ عمرو بِن سعد اَألمنَاري رضي اللَّه عنه أَنه مسع رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ  -٥٥٧
:  » فَظُوهيثاً فَاحدثُكُم حدأُحو لَيهِنع الُ: ثَالثَةٌ أُقِْسمم قَصا نم  ربةً صظْلَمم دبع مال ظُلو ، قَةدن صم بدع

كَل باب فَقْرٍ ، أَو هلَياللَّه ع حإِالَّ فَت سأَلَةباب م دبع حال فَتاً ، وزع اللَّه هادا إِالَّ زلَيها عهوحةً نثُكُم . مدأُحو
 فَظُوهيثاً فَاحدا ا. حمفَرقال إِنن ةعبا َألرينلد:  

  .فَهذَا بأَفضل املَنازل عبد رزقَه اللَّه ماالً وعلْماً ، فَهو يتقي فيه ربه ، ويصلُ فيه رحمه ، ويعلَم للَّه فيه حقا 

لَو أَنَّ يل ماالً لَعملْت بِعمل فُالن ، فَهو نِيته : نية يقُولُ وعبد رزقَه اللَّه علْماً ، ولَم يرزقه ماالً فَهو صادق ال
  .، فَأَجرهما سواٌء 

هبر يهقي فتلمٍ ، ال يري عبِغ هبِطُ يف مالخي ولْماً ، فهع قْهزير لَماالً ، وم اللَّه قَهزر دبعو ـهمحلُ رصال يو   ،
  .وال يعلَم للَّه فيه حقا ، فَهذَا بأَخبث املَنازِلِ 

لَو أَنَّ يل ماالً لَعملْت فيه بِعمل فُـالن، فَهـو نِيتـه ،    : وعبد لَم يرزقْه اللَّه ماالً وال علْماً ، فَهو يقُولُ    
  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »فَوِزرهما سواٌء 

 »ما بقي منـها؟ «  :وعن عائشة رضي اللَّه عنها أَنهم ذَحبوا شاةً ، فقالَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٥٥٨
  .رواه الترمذي وقال حديث صحيح  »بقي كُلُّها غَري كَتفها«  :ما بقي منها إِالَّ كَتفُها ، قال : قالت 

  .بقيت لَنا يف اآلخرة إِالَّ كَتفَها : تصدقُوا ا إالَّ كَتفَها فقال : ناه ومع

 :قال يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَمساَء بنت أيب بكرٍ الصديق رضي اللَّه عنهما قالت  -٥٥٩
 » كلَيع اللَّه يي فَيوكوكال ت «.  
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ويف رواية »  كلَيع اللَّه يي فيوعوعال تو ،لَيكاللَّه ع يصحصي فَيحال تي ، وحضي أَو أَنفَحي أَو أَنقأَنف« 
  .متفق عليه 

ي «  وفَحي «  هو مبعىن: باحلاِء املهملة  »انقي «  :وكذلك  »أَنفحضأَن« .  

مثَـلُ البخيـلِ   «  :رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنه سمع  -٥٦٠
 ، قفا املُنا، فَأَميهماقرهِما إِىل تيثْد نديد من حم انتبا جهِملَينِ علَيجثَلِ رقِ ، كَمفواملُن ، تغبإِالَّ س قفنفَال ي

 تخفي بنانه ، وتعفُو أَثَره ، وأَما البخيلُ ، فَال يرِيد أَنْ ينفق شيئاً إِالَّ لَزِقَت كُـلُّ  أَو وفَرت على جِلده حىت
 ِسعتا فَال تهعسوو يا ، فَههكَانم لْقَةعليه  »ح متفق.  

   ةُ «  واجلُب«  اهعنمو ، رعكُلَّ: الد قفأَن املُن  رِجلَيـه يفختو ، اَءهرو حىت جتُر طَالَتو ، تغبس فَقا أَنم
 هطُواتوخ شيهم وأَثَر.  

من تصدق بِعدلِ تمرة من كَسبٍ طَيبٍ ، وال «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٥٦١
ونَ مثْـلَ  الطَّيب فَإِنَّ اللَّه يقْبلُها بِيمينِه ، ثُم يربيها لصاحبها ، كَما يربي أَحدكُم فَلُوه حىت تكُيقْبلُ اللَّه إِالَّ 

  .متفق عليه .  »اجلَبلِ 

    » م وختفيف الواو بكسر الفاِء وإِسكان الال: بفتحِ الفاِء وضم الالم وتشديد الواو ، ويقال أَيضاً  »الفَلُو
 : روهو املُه.  

بينما رجلٌ يمشي بِفَالة من اَألرض ، فَسـمع صـوتاً يف    :وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٦٢
 ةابحفإِذا شرجة م: س ، ةريف ح اَءهغَ مفَأَفْر ابحالس ى ذلكحنفَت ، يقَةَ فُالنداسقِ ح  راجِ قَـدالش لْكن ت

يا عبد اللَّـه  : ال له استوعبت ذلك املاَء كُلَّه فَتتبع املاَء ، فإِذا رجلٌ قَائم يف حديقَته يحولُ املَاَء مبسحاته ، فق
بد اللَّه لم تسأَلُنِي عنِ اسمي ؟ فَقَـال  يا ع: فُالنٌ، لالسمِ الَّذي سمع يف السحابة ، فقال له : ما اسمك قال 

: اسقِ حديقَةَ فُالن إلمسك ، فما تصنع فيها ؟ فقال : إين سمعت صوتاً يف السحابِ الذي هذَا ماؤه يقُولُ : 
 .ثُلُثه ، وآكُلُ أَنا وعيايل ثُلُثاً ، وأَرد فيها ثُلثَـه  أَما إِذْ قُلْت هذَا ، فَإين أَنظُر إِىل ما يخرج منها ، فَأَتصدق ب

  .رواه مسلم 
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: بفتح الشني املعجمة وإِسكان الراِء وبـاجليم   »والشرجةُ «  :اَألرض املُلْبسةُ حجارةً سوداَء  »احلَرةُ «    
  .هي مِسيلُ املاِء 

  

٦١- حباب النهي عن البخل والش  
وأما من خبل واستغىن، وكذب باحلسىن، فسنيسره للعسرى، وما يغين عنـه مالـه إذا   { :لَّه تعاىلقال ال
  .} تردى 

  .} ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون { :  وقال تعاىل
 .وأما األحاديث فتقدمت مجلة منها يف الباب السابق

اتقُوا الظُّلْم ، فَإِنَّ الظُّلْم ظُلمات : علَيه وسلَّم قالَ وعن جابر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا  -٥٦٣
اسـتحلُّوا  يوم القيامة ، واتقُوا الشح ، فَإِنَّ الشح أَهلَك من كانَ قَبلَكُم ، حملَهم على أَن سفَكُوا دماَءهم و

  .رواه مسلم  »محارِمهم 

  

  اساةباب اإليثار املو -٦٢
  .} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة { :قال اللَّه تعاىل

 .إىل آخر اآليات}  ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً { :  وقال تعاىل

جهود ، إين م :جاَء رجلٌ إىل النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٥٦٤
فَقَالَت مثْلَ . والَّذي بعثَك بِاحلَق ما عندي إِالَّ ماٌء ، ثُم أَرسلَ إِىل أُخرى : فأَرسلََ إِىل بعضِ نِسائه ، فَقَالت 

 كثل ذَلم كُلُّهن ى قُلْنحت ، كاٌء : ذَلي إِالَّ مندما ع بِاحلَق ي بعثَكالذفقال. ال و    ـهلَيـلّى اُهللا عص النيب
أَنا يا رسولَ اللَّه ، فَانطَلَق بِـه إِىل رحلـه ،   : فقال رجلٌ من اَألنصارِ  »من يضيف هذا اللَّيلَةَ ؟ «  :وسلَّم 

 هأَتري : فَقَال الملَّم: أَكرِموس هلَيلّى اُهللا عص رسولِ اللَّه فيض.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


علِّليهم بِشـيٍء وإِذا  : ال ، إِالَّ قُوت صبيانِي قال : هل عندك شيٌء ؟ فَقَالَت  :رواية قال المرأَته  ويف      
وباتا أَكَلَ الضيف أَرادوا العشاَء ، فَنوميهِم ، وإِذَا دخلَ ضيفُنا ، فَأَطفئي السراج ، وأَريِه أَنا نأْكُلُ ، فَقَعدوا و

لَقَد عجِب اللَّـه مـن صـنِيعكُما    «  :فقال: طَاوِيينِ ، فَلَما أَصبح ، غَدا على النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  .متفق عليه  »بِضيفكُما اللَّيلَةَ 

ننيِ كايف الثَّالثَة ، وطَعام الثَّالثَة كايف طَعام االثْ«  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -٥٦٥
 ةععليه  »اَألرب متفق.  

طَعام الواحد يكفي االثْنينِ ، «  :ويف رواية ملسلمٍ رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال        
  . »عة يكفي الثَّمانِيةَ وطَعام االثْنينِ يكْفي األربعةَ وطَعام األرب

بينما نحن يف سفَرٍ مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم إِذ   :وعن أيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  -٥٦٦
«  :صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  جاَء رجلٌ على راحلَة لَه ، فَجعلَ يصرف بصره يميناً وشماالً ، فَقَال رسولُ اللَّه 

ى من ال زاد من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَليعد بِه على من ال ظَهر لَه ، ومن كانَ لَه فَضلٌ من زاد ، فَليعد بِه عل
 لَه«  قال ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَراملَالِ م افنن أَصم لٍ فَذَكَرا يف فَضنم رواه مسلم  »ألحد.  

٥٦٧-     ـردةـلَّم بِبوس ـهلَيلّى اُهللا عاَءت إِىل رسول اللَّه صأَةً جرضي اللَّه عنه أَنَّ امر هلِ بنِ سعدوعن س
لَّم محتاجاً إِلَيها ، فَخرج فَأَخذَها النبِي صلّى اُهللا علَيه وس نسجتها بِيدي ألكْسوكَها ، :منسوجة ، فقالت 

فَجلَس النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يف   »نعم «  :فَقَالَ فُالنٌ اكسنِيها ما أَحسنها ، إِلَينا وإِنها إلزاره ، فقال
 ها إِلَيلَ بِهأَرس ا ، ثُمفَطَواه عجر سِ، ثُملال: ا فَقَالَ لَه ملَّم  :قَووس هلَيلّى اُهللا عص بِيا النهلَبِس ،تنما أَحس

إين واللَّه ما سأَلْته أللْبسها ، إِنما سأَلْته لتكُونَ  :ثُم سأَلته ، وعلمت أَنه ال يرد سائالً ، فَقَالَ  محتاجاً إِلَيها ،
  .رواه البخاري  .كانت كَفَنه فَ :قال سهلٌ  .كَفَنِي 

إِنَّ األشـعرِيني إِذَا  «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أيب موسى رضي اللَّه عنه قال  -٥٦٨
، احدم يف ثَوبٍ وهندوا ما كَانَ ععمج ، ةينهِم باملَداليع اموِ ، أَو قَلَّ طَعزم يف  أَرملُوا يف الْغهنيب وهمساقت ثُم

  .متفق عليه  »إِناٍء واحد بالسوية فَهم مني وأَنا منهم 

  .فَرغَ زادهم ، أَو قَارب الفَراغَ :  »أَرملُوا « 
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  باب التنافس يف أمور اآلخرة واالستكثار مما يتبرك فيه -٦٣
 .} يتنافس املتنافسون ويف ذلك فل{ :  قال اللَّه تعاىل

٥٦٩-   نـهم رِبابٍ ، فَشربِش يلَّم أُتوس هلَيلّى اُهللا عرضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه ص وعن سهلِ بنِ سعد
ال واللَّه : الغالم  فَقَالَ أَ تأْذَنُ يل أَن أُعطي هؤالِء؟« : وعن يمينِه غُالم ، وعن يسارِه اَألشياخ ، فقال للْغالم 

  .متفق عليه . فَتلَّه رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف يده  يا رسولَ اللَّه ال أُوثر بِنصييب منك أَحداً ،

        » لَّهت«  فوق ، أَي اسٍ رضي ا: بالتاِء املثناةبع ابن وه المذَا الغهو ، هعضللَّه عنهماو.  

بينا أَيوب عليه السالم يغتِسلُ « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٧٠
يا أَيوب ، أَلَم أَكُن :  عرياناً ، فَخر علَيه جراد من ذَهبٍ ، فَجعلَ أَيوب يحثي يف ثَوبِه، فَناداه ربه عز وجلَّ

  .رواه البخاري  »بلَى وعزتك، ولكن ال غنى يب عن بركَتك : أَغْنيتك عما ترى ؟، قال 

  

  باب فضل الغين الشاكر  -٦٤
  من وجه وصرفه يف وجوهه املأمور ا وهو من آخذ املال

  .} دق باحلسىن، فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى، وص{ :  قال اللَّه تعاىل
وسيجنبها األتقى، الذي يؤيت ماله يتزكى، وما ألحد عنده من نعمة جتزى، إال ابتغاء وجه { :  وقال تعاىل

  .} ربه األعلى، ولسوف يرضى 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم، ويكفر عنكم { :  وقال تعاىل
  .} كم، واهللا مبا تعملون خبري من سيئات

واآليات يف . } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون، وما تنفقوا من شيء فإن اللَّه به عليم { :وقال تعاىل
  .فضل اإلنفاق يف الطاعات كثرية معلومة
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ال حسد إِالَّ « : يه وسلَّم قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن عبد اللَّه بنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٥٧١
ورجلٌ آتاه اللَّه حكْمةً فُهـو يقضـي بِهـا    . رجلٌ آتاه اللَّه ماالً ، فَسلَّطَه على هلكَته يف احلَق : يف اثَنتينِ 
  .متفق عليه وتقدم شرحه قريباً  »ويعلِّمها 

رجلٌ : ال حسد إِالَّ يف اثنتني « : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن -٥٧٢
فهو ينفقه آناَء اللَّيـلِ وآنـاَء   . ورجلٌ آتاه اللَّه ماالً . آتاه اللَّه القُرآنَ ، فهو يقُوم بِه آناَء اللَّيل وآناَء النهارِ 

  .الساعات  »اآلناُء  «. متفق عليه  »النهارِ 

 :فقـالوا  . وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ فُقَراَء املُهاجِرِين أَتوا رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٥٧٣
يصلُّونَ كما نصلِّي ،  :الُوا فَقَ »وما ذَاك ؟ « : فَقَال  .والنعيمِ املُقيمِ . ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالدرجات العلَى 

 ومصا نونَ كمومصوي .عتققُونَ وال نعتوي ، قدصتقُونَ وال ندصتيلَّم  ووس هلَيلّى اُهللا عفقال رسول اللَّه ص :
» ب نم بِقُونَ بِهسوت ، قَكُمسب نم درِكُونَ بِهيئاً تش كُملِّمأَفَال أُع نكُم إِالَّ منلَ مأَفْض دكُونُ أَحالَ يو كُمدع

تسبحونَ ، وحتمدونَ وتكَبرونَ ، دبـر كُـلِّ   « : قَالَ  بلَى يا رسولَ اللَّه ،: قالوا  »صنع مثلَ ما صنعتم ؟ 
مسع إِخواننا : رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَقَالُوا  فَرجع فُقَراُء املُهاجِرِين إِىل »صالة ثَالثاً وثَالثني مرةً 

ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه مـن  « : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  أَهلُ اَألموالِ بِما فَعلْنا ، فَفَعلوا مثْلَه ؟
  .مسلم  متفق عليه ، وهذا لفظ رواية »يشاُء 

        » ثُورةُ ، واللَّه أعلم : » الدرياَألموالُ الكَث.  

  

  باب ذكر املوت وقصر األمل -٦٥
كل نفس ذائقة املوت، وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحـزح عـن النـار    { :  قال اللَّه تعاىل

  .} وأدخل اجلنة فقد فاز، وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور 
  .} وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض متوت { :  تعاىلوقال 

  .} فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة، وال يستقدمون { :  وقال تعاىل
يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اللَّه، ومن يفعـل ذلـك   { :  وقال تعاىل
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رب لوال أخرتين إىل : ا رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقولفأولئك هم اخلاسرون، وأنفقوا مم
  .} أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني، ولن يؤخر اللَّه نفساً إذا جاء أجلها، واهللا خبري مبا تعملون 

كال إـا  . رب ارجعون لعلي أعمل صاحلاً فيما تركت: حىت إذا جاء أحدهم املوت قال{ :  وقال تعاىل
و قائلها، ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون، فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئـذ وال  كلمة ه

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم . يتساءلون
نـتم ـا   أمل تكن آيايت تتلى علـيكم فك . يف جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، وهم فيها كالحون

لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل : قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني؟ قالوا{ إىل قوله تعاىل  }  ! تكذبون
إن لبثتم إال قليالً لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثـاً وأنكـم إلينـا ال    : قال. العادين
  .} ! ترجعون؟
ع قلوم لذكر اللَّه وما نزل من احلق، وال يكونوا كالـذين  أمل يأن للذين آمنوا أن ختش{ :  وقال تعاىل

واآليات يف البـاب  . } أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوم، وكثري منهم فاسقون 
 .كثرية معلومة

كُن يف « :ي فَقَالَ أَخذَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِمنكبِ: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٥٧٤
إِذا أَمسيت، فَال تنتظرِ الصباح : وكَانَ ابن عمر رضي اللَّه عنهما يقول  »الدنيا كَأَنك غَرِيب أَو عابر سبِيلٍ 

  .رواه البخاري  »وتك ، وإِذَا أَصبحت ، فَال تنتظرِ املَساَء ، وخذ من صحتك لَمرضك ومن حياتك ملَ

يبِيـت  . ما حق امرِيٍء مسلمٍ لَه شيٌء يوصي فيه «  :وعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٧٥
 هدنةٌ عوبكْتم هتيصونِ إِالَّ ويلَتعليه  »لَي هذا لفظ البخاري . متفق.  

ما مرت علَي لَيلَةٌ منذُ سمعت رسـولَ اللَّـه   : قال ابن عمر  »يبِيت ثَالثَ لَيالٍ « : مٍ ويف رواية ملسل      
  .صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال ذلك إِالَّ وعندي وصيتي 

هذا اِإلنسانُ وهذا «  :وطاً فقال خطَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خطُ: وعن أَنس رضي اللَّه عنه قال  -٥٧٦
 لُهأَج . باَء اخلَطُّ اَألقْرإِذ ج كما هو كَذَلنيرواه البخاري  »فَب.  
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خطَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خطا مربعاً ، وخطَّ خطـا يف  : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٥٧٧
«  :رِجاً منه ، وخطَّ خططاً صغاراً إِىل هذَا الَّذي يف الوسط من جانِبِه الَّذي يف الوسط ، فَقَـالَ  الْوسط خا

الصـغار   هذَا اِإلنسانُ ، وهذَا أَجلُه محيطاً بِه أو قَد أَحاطَ بِه وهذَا الَّذي هو خارِج أَملُه وهـذه الُخطَـطُ  
:  وهذه صـورته . رواه البخاري  »َألعراض ، فَإِنْ أَخطَأَه هذَا ، نهشه هذا ، وإِنْ أَخطَأَه هذا نهشه هذا ا

  األمل-األعراض -األجل 

اَألعمالِ سـبعاً،  بادروا بِ«  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٧٨
  وتـاً مـداً، أَو مفَنماً مرفِسداً ، أو هضاً مرم ياً ، أَوطغى منِسياً ، أَو غنونَ إالَّ فَقْراً مرظتنل تهـزِاً ، أَو  هج

  .حديثٌ حسن  : اه الترمذي وقال رو »الدجالَ ، فَشر غَائبٍ ينتظَر ، أَوِ الساعةَ والساعةُ أَدهى وأَمر ؟، 

يعين املَوت ، رواه  »أَكْثروا ذكْر هاذمِ اللَّذَّات «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -٥٧٩
  .حديثٌ حسن : الترمذي وقال 

ُهللا علَيه وسلَّم إِذا ذَهب ثُلثُ اللَّيلِ، قـام  كانَ رسولُ اللَّه صلّى ا: وعن أيب بن كعب رضي اللَّه عنه  -٥٨٠
 »فيـه  يا أَيها الناس اذْكُروا اللَّه جاَءت الراجِفَةُ تتبعها الرادفَةُ، جاَء املَوت مبا فيه ، جاَء املَوت مبا « : فقالَ 
 قلت : كلَيالةَ عالص رإين أكْث ولَ اللَّهساليت ؟يا رن صم لُ لكعأَج قال ، فَكَم : » ئْت؟  »ما ش عبالر قُلْت
ما شئْت ، فإِنْ زِدت فهو خري لك «  فَالنصف ؟ قالَ: قُلُت  »ما شئْت ، فَإِنْ زِدت فَهو خير لك «  :قال 
«  فهو«  :فَالثلثَنيِ ؟ قالَ : قُلْت تفإِنْ زِد ، ئْتما ش  لك ريخ«  اليت كُلَّها ؟ قـال  : قُلْتص لُ لكعأَج: 

 كبذَن لك فَرغوي ،كمكْفي هحديث حسن : رواه الترمذي وقال  »إذاً ت.  

  

  باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر -٦٦
 

كُنت نهيتكُم عن زِيارة « : ى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّ: عن بريدةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٥٨١
  .رواه مسلم  »القُبورِ فَزوروها 
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  .» فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإا تذكرنا باآلخرة « ويف رواية 

، كُلَّما كان لَيلَتها من كان رسولُ اللَّه ، صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت  -٥٨٢
السالم علَيكُم دار قَومٍ مؤمنني « : رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يخرج من آخرِ اللَّيلِ إِىل البقيعِ ، فَيقُولُ 

بِكُم اَء اللَّها إِنْ شلُونَ ، وإِنجؤونَ ، غَداً مدوعما ت اكُموأَت ،  قَدريعِ الغقلِ بَأله راغْف مقُونَ ، اللَّهالح«  رواه
  .مسلم 

كَانَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يعلِّمهم إِذا خرجوا إِىل املَقابِرِ أَنْ : وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -٥٨٣
أَهل الديارِ من املُؤمنِني واملُسلمني وإِنا إِنْ شاَء اللَّه بِكُم الَحقُونَ ، أَسأَلُ اللَّه  السالم علَيكُم« : يقُولَ قَائلُهم 

  .رواه مسلم  »لَنا ولَكُم العافيةَ 

م بِقُبورٍ باملَدينة فَأَقْبلَ مر رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ :وعن ابن عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -٥٨٤
رواه » السالم علَيكُم يا أَهلَ القُبورِ ، يغفر اللَّه لَنا ولَكُم ، أَنتم سلَفُنا وحنْن بـاَألثَرِ  «  :علَيهِم بوجهِه فقالَ 

  . حديثٌ حسن  : الترمذي وقال 

  

  باب كراهية متين املوت  -٦٧
  وال بأس به خلوف الفتنة يف الدين بسبب ضرر نزل به

  

ال يتمن أَحدكُم املَوت إِما « : عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -٥٨٥
 بتعتسي لَّهِسيئاً فَلَعا مإِمو ، دادزي لَّهحِسناً ، فَلَعع »م ليه، وهذا لفظ البخاري متفق.  

ال يتمن أَحدكُم « : ويف رواية ملسلم عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال 
إِنو ، لُهمع قَطَعان إِذا مات هإِن ، هيأْتلِ أَنْ يقَب نم بِه عدال يو ، ترياً املَوإِالَّ خ هرمع نماملُؤ زيدال ي ه« .  
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ال يتمنين أَحدكُم املَوت لضر : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٥٨٦
كانت احلَياةُ خيراً يل ، وتوفَّين إِذا كانت الوفاةُ خرياً يل  اللَّهم أَحيِين ما: أَصابه فَإِنْ كانْ البد فاعالَ ، فَلْيقُل 

  .متفق عليه  »

دخلْنا على خباب بنِ اَألرت رضي اللَّه عنه نعوده وقَد اكْتوى سـبع  : وعن قَيسِ بنِ أيب حازمٍ قال  -٥٨٧
وا مضوا ، ولَم تنقُصهم الدنيا ، وإِنا أَصبنا ما ال جند لَـه موضـعاً إِالَّ   إِنَّ أَصحابنا الَّذين سلَفُ: كَيات فقال 

ه مرةً أُخرى وهو يـبين  التراب ولَوالَ أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم انا أَنْ ندعو باملَوت لَدعوت بِه ثُم أَتينا
متفـق عليـه ،    .إِنَّ املُسلم لَيؤجر يف كُلِّ شيٍء ينفقُه إِالَّ يف شيٍء يجعلُه يف هذا الترابِ : طاً لَه ، فقال حائ

  .وهذا لفظ رواية البخاري 

  

  باب الورع وترك الشبهات -٦٨
  .} وحتسبونه هيناً وهو عند اللَّه عظيم { :  قال اللَّه تعاىل

 .} إن ربك لباملرصاد  {:  وقال تعاىل

إِنَّ «: مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـولُ  : وعن النعمان بنِ بشريٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٥٨٨
، فَمن اتقى الشبهات ، اسـتبرأَ  احلَالَلَ بين ، وإِنَّ احلَرام بين ، وبينهما مشتبِهات الَ يعلَمهن كَثري من الناسِ 

ه ، لدينِه وعرضه ، ومن وقَع يف الشبهات ، وقَع يف احلَرامِ ، كالراعي يرعى حولَ احلمى يوشك أَنْ يرتع في
نَّ يف اجلسد مضغةً إذا صلَحت صلَح اجلسـد  أَالَ وإِنَّ لكُلِّ ملك حمى ، أَالَ وإِنَّ حمى اللَّه محارِمه ، أَالَ وإِ

 كُلُّه داجلَس فَسد تدإِذا فَسو ، كُلُّه : ي القَلْبهعليه  »أَالَ و متفق . ةقارِبتم قٍ بأَلْفاظطُر نياه موور.  

لَوالَ أَنـي  «  :م وجد تمرةً يف الطَّرِيقِ ، فقالَوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّ -٥٨٩
  .متفق عليه .  »أَخاف أَنْ تكُونَ من الصدقَة َألكَلْتها 

الرب حسن اخلُلُقِ واِإلمثُ « : وعن النواسِ بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٥٩٠
  .رواه مسلم  »حاك يف نفِْسك ، وكَرِهت أَنْ يطَّلَع علَيه الناس  ما
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 » حاك«  فيه ددرت باحلاِء املهملة والكاف ، أَي.  

جِئْـت  «  :أَتيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقـال  :وعن وابصةَ بنِ معبِد رضي اللَّه عنه قال  -٥٩١
ما اطْمأَنت إِلَيه النفْس ، واطْمـأَنَّ إِلَيـه   : استفْت قَلْبك ، البِر «  :نعم ، فقال : قلت  »عنِ البِر ؟ تسأَلُ 

 وكأَفْتو اسالن اكرِ ، وإِنْ أَفْتديف الص ددرفْسِ وتيف الن واِإلمثُ ما حاك ، القَلْب « أمحد حديثٌ حسن ، رواه
  .» مسنديهِما « ، والدارمي يف 

وعن أيب سروعةَ بكسر السني املهملة وفتحها عقْبةَ بنِ احلارِث رضي اللَّه عنه أَنه تزوج ابنـةً أليب   -٥٩٢
ما أَعلَـم  : وج ا ، فقال لَها عقبةُ إِني قَد أَرضعت عقْبةَ واليت قَد تز: إِهاب بنِ عزِيزٍ ، فَأَتته امرأَةٌ فقالت 

فَركَب إِىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم باملَدينة ، فَسأَلَه ، فقال رسولُ اللَّـه   أَنك أَرضعتين والَ أَخبرتين ،
  .رواه البخاري . ها عقْبةُ ونكَحت زوجاً غريه ففَارقَ »كَيف ، وقَد قيلَ ؟، « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

       » ابإِه«  بكسرِ اهلمزة ، و » رة  »عزِيزبفتح العني وبزاي مكر.  

دع « :حفظْت من رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن احلَسنِ بن علي رضي اللَّه عنهما ، قال  -٥٩٣
ك ما يا ال يرِيبإِىل م كالترمذي وقال حديث حسن صحيح »رِيب رواه.  

 ومعناه : يهف كشذْ ما ال توخ ، يهف كشما ت كرات.  

كانَ أليب بكْرٍ الصديقِ ، رضي اللَّه عنه غُـالم يخـرِج لَـه    : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، قالت  -٥٩٤
تدرِي ما : أَبو بكْرٍ يأْكُلُ من خراجِه ، فَجاَء يوماً بِشيٍء ، فَأَكَلَ منه أَبو بكْرٍ ، فَقَالَ لَه الغالم  اخلَراج وكانَ

أَني خدعته  كُنت تكَهنت ِإلنسان يف اجلاهلية وما أُحِسن الكَهانةَ إِالَّ: وما هو ؟ قَالَ : هذا ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ
   ، طْنِـهـيٍء يف به فَقَاَء كُـلَّ شدكْرٍ يو بلَ أَبخفَأَد ، هنم ذَا الذي أَكَلْته طَاين بِذلكيين ، فَأَعرواه  ، فَلَق

  .البخاري 

     » ومٍ :  »اخلَراجد كُلّ يإىل السي يهؤدي هدبلى عع ديالس لُهعجيَء يش دبكُونُ للعي اقي كَسبِهبو ،.  
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٥٩٥- وفَر ، ةَ آالفعأَرب نيلاَألو هاجِرِينللْم ضكَانَ فَر ، هنع اللَّه ضياخلَطَّابِ ر بن رمعٍ أَنَّ عوعن ناف ض
 يلَ لَهفَق ، مائةسموخ ثالثةَ آالف نِهقَ: البم نفَل املُهاجِرِين نم و؟ههتقُـولُ   :فقال  صوه يأَب ر بِهاجما هإِن :

 فِْسهبِن راجه نكَم وه سالبخاري . لَي رواه.  

« قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . وعن عطيةَ بنِ عروةَ السعدي الصحابِي رضي اللَّه عنه قالَ  -٥٩٦
  )).يكون من املتقني حىت يدع ماال بأْس بِه حذراً مما بِه بأْس اليبلغ العبد أَنْ 

  . حديثٌ حسن  : رواه الترمذي وقال      

  

 الزمانالناس وباب استحباب العزلة عند فساد  -٦٩
  أو اخلوف من فتنة يف الدين أو وقوع يف حرام وشبهات وحنوها

  .} منه نذير مبني  ففروا إىل اللَّه إن لكم{ : قال اللَّه تعاىل

« : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـول : وعن سعد بن أيب وقَّاص رضي اللَّه عنه ، قال  -٥٩٧
 نِيالغ يقالت بدالع برواه مسلم  »إِنَّ اللَّه حي.  

  .يف احلديث الصحيح كما سبق . غَنِي النفْسِ :  »الغنِي « واملُراد بــ 

«  :قال رجلُ أَي الناسِ أفضلُ يارسولَ اللَّـه ؟ قـال    :وعن أيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  -٥٩٨
مث رجلٌ معتزِلٌ يف شعبٍ من الشعاب يعبد « :مث من ؟ قال : قال  »مؤمن جماهد بِنفِسه وماله يف سبيل اللَّه 

ر هب «.  

     ي اللَّه « ويف روايةقيت . هْرن شاسِ مع الندعليه  »وي متفق.  

يوشك أَنْ يكُونَ خير مال املُسلم غَنم يتتبع ا « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -٥٩٩
   . رواه البخاري  »رِ يفر بِدينِه من الفنتِ ومواقع الْقَطْ. شعف اجلبال 
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  .أَعالَها :  »شعف اجلبالِ « و 

ما بعثَ اللَّه نبِيا إِالَّ رعـى  « : عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال . وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه  -٦٠٠
 منه  »الْغحابفَقَال أَص :تأَنكَّةَ «  :؟ قَالَ  ولِ ملى قَرارِيطَ َألها عاهعت أَركُن ، معرواه البخاري  »ن.  

من خري معاشِ الناسِ رجلٌ ممِسـك عنـانَ   « : وعنه عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قال  -٦٠١
تنِهلى مع طريبِيلِ اللَّه ، ييف س هه ،  فَرسمظَان تي الْقَتلَ ، أَو املَوغتبي هلَيع ةً ، طارعفَز ةً أَوعيه عما سكُلَّم ،

يؤيت الزكاةَ أَو رجلٌ يف غُنيمة يف رأْسِ شعفَة من هذه الشعف ، أَو بطنِ واد من هذه اَألودية ، يقيم الصالةَ و
د ربعرٍ ، ويياسِ إِالَّ يف خالن نم سلي نيقالي هيأْتى يحت هرواه مسلم  »ب.  

 » ريطسرع  »يأَي ي . » هنتوم«  : هرةُ « . ظَهعاهلَيللحربِ :  »و ةُ«. الصوتعالفَزو« : حنوه . ظَانُّ « وم
بفتح الشني  »الشعفَةُ « . بضم الغني تصغري الغنم  »والغنيمةُ «  .املواضع اليت يظَن وجوده فيها :  »الشيِء 
  .هي أَعلى اجلبل : والعني 

  

  باب فضل االختالط بالناس -٧٠
وحضور مجعهم ومجاعام ومشاهد اخلري وجمالس الذكر معهم وعيادة مريضـهم وحضـور جنـائزهم    

هم ملن قدر على األمر باملعروف والنهي عـن  ومواساة حمتاجهم وإرشاد جاهلهم وغري ذلك من مصاحل
 .املنكر وقمع نفسه عن اإليذاء وصرب على األذى

   ـهلَيـلّى اُهللا عهو املختار الذي كان عليه رسول اللَّه ص هتالذي ذَكَر هجاسِ على الوالط بالنتلم أَن االخاع
م ، وكذلك اخلُلفاُء الراشدونَ ، ومن بعدهم من الصـحابة  وسلَّم وسائر اَألنبياِء صلوات اللَّه وسالمه عليه

ـ  الَ والتابعني ، ومن بعدهم من علَماِء املسلمني وأَخيارِهم ، وهو مذْهب أَكْثَرِ التابعني ومن بعدهم ، وبِه قَ
[ } وتعاونوا على البِرِ والتقْوِى {  : قال تعاىل . مجعني الشافعي وأَحمد ، وأَكْثَر الفُقَهاِء رضي اللَّه عنهم أَ

  .واآليات يف معىن ما ذكرته كثرية معلومة ]  ٢: املائدة 
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  باب التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني -٧١
  .} واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني { :  قال اللَّه تعاىل

د منكم عن دينه فسوف يأيت اللَّه بقوم حيبهم وحيبونه، أذلـة  يا أيها الذين آمنوا من يرت{ :  وقال تعاىل
  .} على املؤمنني أعزة على الكافرين 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا؛ إن أكرمكم { :  وقال تعاىل
  .} عند اللَّه أتقاكم 

  .} اتقى فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن { :  وقال تعاىل
ما أغىن عنكم مجعكم وما كنتم : ونادى أصحاب األعراف رجاالً يعرفوم بسيماهم قالوا{ :وقال تعاىل

 .}نة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنونادخلوا اجل! تستكربون، أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اللَّه برمحة؟

إِن اللَّه أَوحـى  « : ول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رس: وعن عياضِ بنِ حمارٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٠٢
 دعلى أَح دأَح يبغوال ي ، لى أَحدع دأَح رفْخوا حىت ال يعواضرواه مسلم  »إِيلَّ أَنْ ت.  

نقَصت صدقَةٌ من مالٍ ما « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٠٣
 اللَّه هفَعإِالَّ ر للَّه دأَح عاضوا تاً ، ومزفوٍ إِالَّ عبداً بِعرواه مسلم »، وما زاد اللَّه ع.  

وسـلَّم   كان النبِي صلّى اُهللا علَيه: وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَنه مر علَى صبيان فَسلَّم علَيهِم وقال  -٦٠٤
 لُهفْععليه  .ي متفق.  

 إِنْ كَانت اَألمةُ من إِماِء املَدينة لَتأْخذُ بِيد النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَتنطَلق بِه حيـثُ  :وعنه قال  -٦٠٥
 اَءترواه البخاري  .ش.  

ما كانَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصنع : رضي اللَّه عنها سئلَت عائشةُ : وعن األسود بنِ يزيد قال  -٦٠٦
رواه  خدمة أَهله فإِذا حضرت الصالة ، خرج إِىل الصالة ،: كان يكُون يف مهنة أَهله يعين : يف بيته ؟ قالت 

  .البخاري 
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انتهيت إِىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو  :ضي اللَّه عنه قال وعن أيب رِفَاعةَ تميم بن أُسيد ر -٦٠٧
 طُبخي . رسـولُ  : فقلت ليلَ ع؟ فَأَقْب هينا ددري مال ي ينِهأَلُ عن دساَء يج لٌ غَرِيبيا رسولَ اللَّه ، رج

طْبتهخ ركلَّم وتوس هلَيلّى اُهللا عه  اللَّه صلَّما عمين ملِّمعلَ يعوج ، لَيهع دفَقَع ، يى إِيلَّ، فَأُتى بِكُرسهحىت انت
  .رواه مسلم  .اللَّه ، مث أَتى خطْبته ، فأَمتَّ آخرها 

عاماً لَعق أَصابِعه الثالثَ وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كان إِذَا أَكَلَ طَ -٦٠٨
وأَمر أَنْ  »إِذَا سقطَت لُقْمةُ أَحدكُم ، فَلْيمطْ عنها اَألذى ، ولْيأْكُلْها ، وال يدعها للشيطَان « : وقال : قال 

  .سلم رواه م »فَإِنكُم ال تدرونَ يف أَي طَعامكُم البركَةُ« : تسلَت القَصعةُ قالَ 

ما بعثَ اللَّه نبِياً إِالَّ رعـى  « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٠٩
 م؟ فقال : قالَ أَصحابه  »الغن تأَنكَّةَ «  :ولِ ما على قَرارِيطَ َألهاهعأَر تكُن معالبخاري  »ن رواه.  

ولَـو أُهـدى إِيلَّ   . لَو دعيت إِىل كُراعٍ أَو ذراعٍ لقبلت : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعنه عن -٦١٠
 لَقَبِلْت أَو كُراع راعالبخاري  »ذ رواه.  

لعضباُء الَ تسبق، أو ال كَانت ناقَةُ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ا: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦١١
ُهللا علَيه تكَاد تسبق ، فَجاَء أَعرايب على قَعود له ، فَسبقَها ، فَشق ذلك على املُسلمني حتى عرفَه النيب صلّى ا

  .رواه البخاري »ضعهحق على اللَّه أَنْ الَ يرتفع شيء من الدنيا إِالَّ و« :وسلَّم فَقَالَ

  

  باب حترمي الكبر واِإلعجاب -٧٢
تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علـواً يف األرض وال فسـاداً، والعاقبـة    { :  قال اللَّه تعاىل

  .} للمتقني 
  .} وال متش يف األرض مرحاً { :  وقال تعاىل
  .} ض مرحاً، إن اللَّه ال حيب كل خمتال فخور وال تصعر خدك للناس وال متش يف األر{ :  وقال تعاىل

  .أي متيله وتعرض به عن الناس تكرباً عليهم: } تصعر خدك للناس { ومعىن  
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  .التبختر: } املرح { و 
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز مـا إن مفاحتـه لتنـوء    { :  وقال تعاىل

فخسفنا بـه  { :  إىل قوله تعاىل}  ومه ال تفرح إن اللَّه ال حيب الفرحني بالعصبة أويل القوة، إذ قال له ق
 .اآليات}  وبداره األرض 

ال يدخل اجلَنةَ من « : وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦١٢
م ةمثْقَالُ ذَر ربٍ كَانَ يف قَلْبِهك لٌ  »نجحسنا: فقال ر ه حسناً ، ونعلهبكُونَ ثَوأَنْ ي بحلَ يجقال  إِنَّ الر :

  .رواه مسلم  »إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب اجلَمالَ الكبر بطَر احلَق وغَمطُ الناسِ « 

      احلق طَرب  : هلعلى قائ هورد هدفْع .طُ الناسِوغَم  : مهقَارتاح.  

٦١٣-   هـماللَّم بشوس هلَيلّى اُهللا عرسولِ اللَّه ص دنالً أَكَل عسلمةَ بنِ اَألكْوع رضي اللَّه عنه أَن رج وعن
فما رفَعها إِىل  :قال .ما منعه إِالَّ الكبر » ال استطَعت « : قال  الَ أَستطيع ،: قالَ  »كُلْ بِيمينِك « : فقال 

 يهرواه مسلم . ف.  

أَالَ «: سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقـولُ  : وعن حارثَةَ بنِ وهبٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦١٤
    . باب ضعفَة املسلمني  وتقدم شرحه يف. متفق عليه  »كُلُّ عتلٍّ جواظ مستكْبِرٍ : أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ ؟ 

احتجت اجلَنةُ والنار «  :وعن أيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦١٥
 ارةُ : ، فقالت الناجلن ونَ ، وقالَتركَبونَ واملُتاراسِ و: يفَّ اجلَبفاُء النعيفَّ ض مهيناكسا . ممهنى اللَّه بيفَقَض :

» ا علي ملْؤها إِنك اجلَنةُ رحميت ، أَرحم بِك من أَشاُء وإِنك النار عذَايب ، أُعذِّب بِك من أَشاُء ، ولكلَيكُم
  .رواه مسلم 

٦١٦- ريرة رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلَّم قال وعن أيب هوس هلَيلّى اُهللا ع:  »  يامـةم القواللَّه ي ظُرنال ي
  .متفق عليه  »إِىل من جر إِزاره بطَراً 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ثَالثةٌ الَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القيامة ، وال يزكِّيهِم « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٦١٧
 يمأَل ذَابع هلُمو ، هِمإِلَي ظُرنالَ يو ، :كْبِرتسوعائلٌ م ، كَذَّاب كلوم ، زان خيمسلم  »ش لُ « رواهالعائ« 

  .الفَقري : 

الكبريـاُء  العز إِزاري ، و :قال اللَّه عز وجلَّ « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٦١٨
  .رواه مسلم » رِدائي ، فَمن ينازعين يف واحد منهما فقد عذَّبته 

بينما رجلٌ يمشي يف حلَّة تعجِبه نفْسه ، مرجـلٌ  « : وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦١٩
إِذْ خ ، هتيشالُ يف متخه ، يرأس يامةمِ القضِ إىل يولُ يف اَألرلْججتفهو ي ، بِه اللَّه فعليه  »س متفق.  

 » هأْسلٌ ررجأَي  »م : طُهشملُ « . مجلْجتباجليمني  »ي : زِلُ : أَيوين وصيغ.  

ال يزالُ الرجلُ « : ُهللا علَيه وسلَّم قال رسولُ اللِّه صلّى ا: وعن سلَمة بنِ اَألكْوع رضي اللَّه عنه قال  -٦٢٠
 همما أَصاب هيبصفَي ، ارينيف اجلَب بكْتى يتح بِنفِْسه بذْهالترمذي وقال  »ي حديث حسن : رواه.  

        » فِْسهبِن بذْهأَي  »ي : ركَبتيو فعتري.  

  

  باب حسن اخللق -٧٣
  .} وإنك لعلى خلق عظيم { :  قال اللَّه تعاىل

 .اآلية}  والكاظمني الغيظ، والعافني عن الناس { :  وقال تعاىل

  .متفق عليه.كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَحسن الناسِ خلقاً :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٢١

رِيراً أَلْين من كَف رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم ، والَ   ما مِسست ديباجاً والَ ح: وعنه قال  -٦٢٢
 علَيـه  شممت رائحةً قَطُّ أَطْيب من رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، ولَقَد خدمت رسولَ اللَّه صـلّى اهللاُ 

أَالَ فَعلْت : وال لشيٍء لَم افعلْه  لم فَعلْته؟ : أُف ، وال قالَ لشيٍء فَعلْته :  وسلَّم عشر سنني ، فَما قالَ يل قَطُّ
  .متفق عليه  كَذا ؟
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أَهديت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حماراً وحشياً  :وعن الصعبِ بنِ جثَّامةَ رضي اللَّه عنه قال  -٦٢٣
  .متفق عليه  »إِنا لَم نرده علَيك إِالَّ َألنا حرم «  :رده علي ، فلما رأَى ما يف وجهي قالَ ، فَ

سأَلت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ البِـر واِإلمثِ  : وعن النواسِ بنِ مسعانَ رضي اللَّه عنه قال  -٦٢٤
  .رواه مسلم  »ما حاك يف نفِْسك ، وكَرِهت أَنْ يطَّلع علَيه الناس : ر حسن اخلُلُقِ ، واِإلمثُ البِ«  :فقالَ 

مل يكن رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال  -٦٢٥
  .متفق عليه »إِنَّ من خيارِكُم أَحسنكُم أَخالقاً « : يقُولُ وكانَ . فَاحشاً وال متفَحشاً 

ما من شيٍء أَثْقَلُ يف ميزان « : أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ : وعن أيب الدرداِء رضي اللَّه عنه  -٦٢٦
حديث حسن : رواه الترمذي وقال  »الفَاحش البذي  وإِنَّ اللَّه يبغض. املُؤمنِ يوم القيامة من حسنِ اخلُلُقِ 

  .صحيح 

 » شِ :  »البِذيكَلَّم بالفُحتورِديء الكالمِ . هو الذي ي.  

سئلَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عن أَكثرِ ما يدخلُ الناس : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٦٢٧
  .» الفَم والفَرج « : وسئلَ عن أَكثرِ ما يدخلُ الناس النار فَقَالَتقْوى اللَّه وحسن اخلُلُق «  :قال  اجلَنةَ ؟

  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال 

أَحسنهم خلُقاً ، وخياركُم  أَكْملُ املُؤمنِني إِمياناً« : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٦٢٨
 همائنِسل كُماريخ« .  

  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال 

إِنَّ الُمـؤمن  « : وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، قالت مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول  -٦٢٩
  .رواه أبو داود  »ئمِ لَيدرك بِحسنِ خلُقه درجةَ الصائمِ القَا
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أَنا زعيم ببيت « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب أُمامة الباهلي رضي اللَّه عنه قال  -٦٣٠
ذب ، وإِن كَانَ مازِحاً وإِنْ كَانَ محقّاً ، وببيت يف وسط اجلنة لمن ترك الكَ. يف ربضِ اجلنة لمن ترك املراَء 

 لُقُهخ نسن حمل ةيف أعلى اجلَن ببيتحديث صحيح ، رواه أبو داود بإِسناد صحيح » ، و.  

           » يمعالز«  : نامالض.  

كُم إِيلَّ ، وأَقْربِكُم إِن من أَحب«  :وعن جابر رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٣١
وإِنَّ أَبغضكُم إِيلَّ وأَبعدكُم مني يـوم الْقيامـة ، الثَّرثَـارونَ    . مني مجلساً يوم القيامة ، أَحاسنكُم أَخالقاً 

«  :رونَ واملُتشدقُونَ ، فَما املُتفيهِقُونَ ؟ قال يا رسول اللَّه قَد علمنا الثَرثَا: قالوا  »واملُتشدقُونَ واملُتفَيهِقُونَ 
  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال  »املُتكَبرونَ 

     » كلُّفاً :  »الثَّرثَارالكَالمِ ت ريكَث وه . » قدشاملُتبِملِء فيه :  »و كَلَّميتو ، هاسِ بِكَالملى النطاوِلُ عاملُت
أَصلُه من الفَهقِ ، وهو االمتالُء ، وهو الذي يمأل فَمه بِالكَالمِ ، :  »واملُتفَيهِق «  اصحاً وتعظيماً لكالمه ،تفَ

 رِهلى غيع يلَةاراً للفَضفَاعاً ، وإِظْهارتراً وكَبت رِب بِهغيفيه ، و عسوتيو.  

وبـذلُ  . هو طَالقَه الوجه : اللَّه بن املبارك رحمه اللَّه يف تفْسري حسنِ اخلُلُقِ قال  وروى الترمذي عن عبد 
  .املَعروف ، وكَف اَألذَى 

  

  باب احللم واألناة والرفق -٧٤
  .} والكاظمني الغيظ، والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني { :  قال اللَّه تعاىل

  .} وأمر بالعرف، وأعرض عن اجلاهلني  خذ العفو،{ :  وقال تعاىل
وال تستوي احلسنة وال السيئة، ادفع باليت هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه { :  وقال تعاىل

  .} ويل محيم؛ وما يلقاها إال الذين صربوا، وما يلقاها إال ذو حظ عظيم 
 .} وملن صرب وغفر، إن ذلك من عزم األمور { :  وقال تعاىل
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« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم َألشج عبد الْقَـيس : وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ  -٦٣٢
 ا اللَّهمهبحنِ ييلَتصاة : إِنَّ فيك خاَألنو لْمسلم  »احلم واهر.  

إِنَّ اللَّه رفيق يحـب  « : سول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال ر: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٦٣٣
  .متفق عليه » الرفْق يف اَألمرِ كُلِّه 

إِنَّ اللَّه رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفـق مـاال   « : وعنها أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٣٤
لى الععطي عي اهولى ما سي عطعما ال يو رواه مسلم  »نف.  

إِنَّ الرفق ال يكُونُ يف شيٍء إِالَّ زانه ، وال ينـزع مـن   « : وعنها أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٣٥
 هانيٍء إِالَّ شرواه مسلم » ش.  

ال أَعرايب يف املسجِد ، فَقَام الناس إِلَيه ليقَعوا فيه ، فقال النيب ب: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٦٣٦
دعوه وأَرِيقُوا على بوله سجالً من ماٍء، أَو ذَنوباً من ماٍء ، فَإِنما بعثتم ميسرِين ولَـم   :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

رِينسعثُوا معبرواه البخاري  » ت.  

  .وهي الدلو املُمتلئَةُ ماء ، كَذلك الذَّنوب: بفتح السني املهملة وإسكان اجليم  »السجلُ «       

وبشـروا وال  . يسروا وال تعسروا «  :وعن أَنس رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٣٧
فِّرنعليه  »وا ت متفق.  

مـن  «: مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -٦٣٨
 كُلَّه ررمِ اخليحي فْقمِ الررحرواه مسلم  »ي.  

ال تغضب « : قال  أَوصين: اُهللا علَيه وسلَّم وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رجالً قال للنبِي صلّى  -٦٣٩
  .رواه البخاري  »ال تغضب « : فَردد مراراً ، قال  »
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إِنَّ اللَّه « : وعن أيب يعلَى شداد بن أَوسٍ رضي اللَّه عنه ، عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٤٠
شيٍء ، فإِذا قَتلتم فَأَحِسنوا القتلَةَ وإِذَا ذَحبتم فَأَحِسنوا الذِّبحة وليحـد أَحـدكُم    كَتب اِإلحسان على كُلِّ

 هتذَبيح رِحليه وفْرترواه مسلم  »ش.  

قَطُّ إِالَّ أَخذَ ما خير رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بني أَمرينِ : وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٦٤١
 هناسِ مكُن إِمثاً ، فإنْ كانَ إِمثاً كَانَ أَبعد النا لَم يا ، ممهرسـلَّم  . أَيوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص قَما انتوم

  .عليه متفق .لنفِْسه يف شيٍء قَطُّ ، إِالَّ أَن تنتهك حرمةُ اللَّه ، فَينتقم للَّه تعاىل 

أَال أَخربكُم بِمـن  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٦٤٢
  .»يحرم على النارِ أَو بِمن تحرم علَيه النار ؟ تحرم على كُلِّ قَرِيبٍ هينٍ لينٍ سهلٍ

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

  

  باب العفو واِإلعراض عن اجلاهلني -٧٥
  .} خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن اجلاهلني { :  قال اللَّه تعاىل

  .} فاصفح الصفح اجلميل { :  وقال تعاىل
  .} وليعفوا وليصفحوا، أال حتبون أن يغفر اللَّه لكم؟ { :  وقال تعاىل
  .} اهللا حيب احملسنني والعافني عن الناس، و{ :  وقال تعاىل
 .واآليات يف الباب كثرية معلومة}  وملن صرب وغفر، إن ذلك من عزم األمور { :  وقال تعاىل

هل أَتى علَيك يوم كَانَ أَشد من : وعن عائشة رضي اللَّه عنها أَا قالت للنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٦٤٣
لَقيت من قَومك ، وكَان أَشد ما لَقيت منهم يوم العقَبة ، إِذْ عرضتُ نفِسي علـى   لَقَد«  :يوم أُحد ؟ قال 

 هِي ، فلَمجعلى و وممها مأَنو طَلَقْتفَان ، تجبنِى إِىل ما أَردي كُالل ، فلَم ديلَ ابنِ عبالي دبنِ عإِالَّ اب قفتأَس
لثَّعالبِ ، فَرفَعت رأْسي ، فَإِذا أَنا بِسحابة قَد أَظلَّتين ، فنظَرت فَإِذا فيها جِربيلُ عليـه السـالم ،   وأَنا بقرن ا

إِنَّ اللَّه تعاىل قَد سمع قَولَ قومك لَك، وما ردوا علَيك ، وقد بعثَ إِلَيك ملَك اجلبالِ لتأْمره  :فناداين فقال 
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ف ئْتقال  يهممبا ش ثُم ليع الِ ، فَسلَّمباجل انِي ملَكادـا   :فَنوأَن ، لَك كقَولَ قَوم إِنَّ اللَّه قَد مسع دمحيا م
 ا شئتفَم ، رِكين بِأَمرتأْمل كي إِلَيبثَين رعب بالِ ، وقَداجل لَكم : إِنْ شئْت :يبشاَألخ لَيهمع قْتفقال  »ن أَطْب

 »بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه من أَصالبِهِم من يعبد اللَّه وحده ال يشرِك بِه شيئاً « : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  .متفق عليه 

  .هو اجلبل الغليظ : واَألخشب  ..اجلبالن املُحيطَان مبكَّة :  »اَألخشبان «        

ما ضرب رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم شيئاً قَطُّ بِيده ، وال امرأَةً وال خادمـاً، إِالَّ  : وعنها قالت  -٦٤٤
: تعاىل  اللَّه أَنْ يجاهد يف سبِيل اللَّه ، وما نِيل منه شيء قَطُّ فَينتقم من صاحبِه إِالَّ أَنْ ينتهك شيء من محارِمِ

  .رواه مسلم  .فَينتقم للَّه تعاىل 

كُنت أَمشي مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وعليه برد نجـراينٌّ   :وعن أَنس رضي اللَّه عنه قال  -٦٤٥
ت إىل صفحة عاتقِ النيب صلّى اُهللا علَيه غليظُ احلَاشية ، فأَدركَه أَعرايب ، فَجبذه بِرِدائه جبذَة شديدةً ، فَنظر

. يا محمد مر يل من مالِ اللَّه الذي عندك : وسلَّم ، وقَد أَثَّرت بِها حاشيةُ الرداِء من شدة جبذَته ، ثُم قال 
  .متفق عليه  .فالتفَت إِلَيه ، فضحك ، ثُم أَمر لَه بعطَاٍء 

كأَني أَنظُر إىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حيكي نبِياً من : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٦٤٦
 اللَّهم«  :اَألنبياِء ، صلوات اللَّه وسالمه علَيهم ، ضربه قَومه فَأَدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهِه ، ويقول 

  .متفق عليه  »اغفرِ لقَومي فَإِنهم ال يعلَمونَ 

لَيس الشديد بِالصرعة ، « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٤٧
  .متفق عليه » إِنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبِ 

  

  ذىباب احتمال األ -٧٦
  .} والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني { :  قال اللَّه تعاىل

  .} وملن صرب وغفر، إن ذلك من عزم األمور { :  وقال تعاىل
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 .ويف الباب األحاديث السابقة يف الباب قبله

ابةً أَصلُهم ويقطَعوين ، وأُحِسن يا رسول اللَّه إِنَّ يل قَر: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَن رجالً قال  -٦٤٨
لَئن كُنت كَما قُلت فَكَأَنما تِسفَّهم املـلَّ وال  «  :إِليهِم ويِسيئُونَ إيلَّ ، وأَحلُم عنهم وجيهلُونَ علَي ، فقال 
باب صـلة  « شرحه يف  وقد سبق. رواه مسلم  »يزالُ معك من اللَّه تعاىل ظَهري علَيهم ما دمت على ذلك 

  .» األرحام 

  

 باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع -٧٧
  واالنتصار لدين اهللا تعاىل

  .} ومن يعظم حرمات اللَّه فهو خري له عند ربه { :  قال اللَّه تعاىل
  .} إن تنصروا اللَّه ينصركم ويثبت أقدامكم { :  وقال تعاىل

جاَء رجلٌ إىل النيب صـلّى اُهللا علَيـه   : دري رضي اللَّه عنه قال وعن أيب مسعود عقبة بن عمرو الب -٦٤٩
إني ألتأَخر عن صالة الصبحِ من أجلِ فالن مما يطيل بِنا ، فما رأيت النيب صلّى اُهللا علَيـه  : وسلَّم ، فقال 

فـأَيكُم أَم  . إنَّ منكم منفِّرين : يا أَيها الناس :  ومئذ ، فقالغَضب يف موعظَة قَطُّ أَشد مما غَضب ي وسلَّم 
 ةوذا احلَاج غريوالص الكَبري هورائ نوجِز ، فإنَّ مفَلي اسمتفق عليه »الن.  

فَرٍ ، وقَد سـترت  قدم رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من س: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٦٥٠
يـا  «  :هتكَه وتلَونَ وجهه وقـال   سهوةً يل بقرامٍ فَيه تماثيلُ ، فَلما رآه رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .عليه متفق  »أَشد الناسِ عذَاباً عند اللَّه يوم القيامة الَّذين يضاهونَ بِخلقِ اللَّه : عائشةُ 

:  »هتكه « ستر رقيق، و : بكسر القاف  »القرام « و ... كالصفَّة تكُونُ بني يدي البيت :  »السهوةُ « 
  .أفسد الصورة اليت فيه 

 من يكلِّم فيها رسولَ اللَّه صلّى اُهللا: وعنها أَنَّ قريشاً أَهمهم شأْنُ املرأة املَخزومية اليت سرقَت فقالوا  -٦٥١
فَكَلًَّمـه   ؟ من جيترِيُء عليه إال أُسامةُ بن زيد حب رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :فقالوا  علَيه وسلَّم ؟

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ختطَب مث قام فَا »أَتشفع يف حد من حدود اللَّه تعاىل ؟ ، « : أُسامةُ ، فقالِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
إمنا أهلَك من قبلكُم أنهم كانوا إذَا سرق فيهِم الشريف تركُوه ، وإذا سرق فيهمِ الضعيف أَقاموا «  :مث قال 

  .متفق عليه  »عليه احلد، وايم اللَّه ، لو أنَّ فاطمة بنت حممد سرقَت لقَطَعت يدها 

فشق ذلك علَيه حتى . النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رأَى نخامةً يف القبلة  وعن أنس رضي اللَّه عنه أن -٦٥٢
إن أحدكم إذا قَام يف صالته فَإنه يناجِي ربه ، وإنَّ ربـه بينـه   « : رؤِي يف وجهِه ، فَقَام فَحكَّه بيده فقال 

 قَنزبفال ي ، لَةبالق نيوب همقد حتْت أو ارِهسي نن عولك ، لَةببلَ القكُم قأَحد«   فَبصـق هرِدائ ذَ طرفأخ ثُم
  .متفق عليه  »أَو يفْعلُ هكذا« : فيه ، ثُم رد بعضه على بعضٍ فقال 

املَسجِد ، فَأَما يف املسجِد فَال يبصق إالَّ يف  واألمر بالبصاقِ عن يسارِه أو حتت قَدمه هو فيما إذا كانَ يف غَيرِ
 ثوبِه.  

  

والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد  باب أمر والة األمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم -٧٨
  عليهم وإمهال مصاحلهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

  .} واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني { :  قال اللَّه تعاىل
إن اللَّه يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغـي،  { :  وقال تعاىل

 .} يعظكم لعلكم تذكرون 

كُلُّكُم راعٍ « : مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٦٥٣
مسؤولٌ عن وكُلُّكُم ،  هيترع : ، هتيعر مسؤولٌ عنو هاعٍ يف أهللُ رجوالر ، هتيرع نولٌ عؤسراعٍ وم اإلمام

    ، ـهيتعر ـنولٌ عسـؤمو هدياعٍ يف مال سر مها ، واخلَادتيرع نع مسؤولةوجها وز املَرأَةُ راعيةٌ يف بيتو
  .متفق عليه  »عن رعيته  وكُلُّكُم راع ومسؤولٌ

« : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن أيب يعلى معقل بن يسارٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٥٤
  .متفق عليه  »علَيه اجلَنةَ ما من عبد يسترعيه اللَّه رعيةً ، يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته ، إالَّ حرم اللَّه 
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 ة « : ويف روايةةَ اجلَنائحمل جيِد ر حهصا بِنطهحفَلَم ي «.  

ما من أَمريٍ يلي أُمور املُسلمني ، ثُم ال يجهد لَهم ، وينصح هلُم، إالَّ لَم يدخل معهم « : ويف رواية ملسـلم 
  .» اجلَنةَ 

«  :مسعت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول يف بييت هـذا  : ائشة رضي اهللا عنها قالت وعن ع -٦٥٥
» اللهم من ويل من أمر أُميت شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أميت شيئاً فرفق م فارفق به 

  .رواه مسلم 

كَانت بنو إسـرائيلَ  « : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قال رسول: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٦٥٦
: قالوا  »تسوسهم اَألنبياُء ، كُلَّما هلَك نيب خلَفَه نيب ، وإنه ال نيب بعدي ، وسيكُونُ بعدي خلَفَاُء فَيكثُرونَ 

ة اَألولِ فاَألولِ ، ثُم أَعطُوهم حقَّهم ، واسأَلوا اللَّه الذي لَكُم ، أَوفُوا بِبيع«  :يا رسول اللَّه فَما تأْمرنا ؟ قال 
  .متفق عليه » فَإنَّ اللَّه سائلُهم عما استرعاهم 

أَي بنـي ، إين  : وعن عائذ بن عمروٍ رضي اللَّه عنه أَنه دخلَ على عبيد اللَّه ابن زِياد ، فقال لـه   -٦٥٧
ملَّم يقول سوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص عاِء احلُطَمةُ «  :عتالر رم ، »إنَّ شهنكُونَ مأن ت اكفإي   متفـق

  .عليه 

سمعت رسولِ اللَّه صلّى اُهللا : وعن أيب مرمي اَألزدي رضي اللَّه عنه ، أَنه قَالَ ملعاوِيةَ رضي اللَّه عنه  -٦٥٨
لَيلَّم عوس هم وفَقـرِهم ،   « : يقول  هلَّـتاجتهِمِ وخونَ حد بتجفَاح منين أُمورِ املُسليئاً ماللَّه ش من والَّه

 يامةالق يوم وفَقرِه هلَّته وختاجونَ حب اللَّه دجائجِ الناسِ  »احتوال على حاوِيةُ رجعل مفَجع . رواه أبو داود
  . ، والترمذي
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  باب الوايل العادل -٧٩
  .اآلية}  إن اللَّه يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب { :  قال اللَّه تعاىل

 .} وأقسطوا إن اللَّه حيب املقسطني { :  وقال تعاىل

م اللَّه يف ظلِّه يوم سبعةٌ يظلُّه«  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٥٩
 لُّهلَّ إالَّ ظال ظ :   ـالنورج ، ـاجِديف املَس هقَلب لَّقعلٌ مجعاىل ، ورت اللَّه ةبادأَ يف عشن ابلٌ ، وشعاد امإم

إنى أَخاف اللَّه : صب ومجالٍ ، فقَال ذَات من تحابا يف اللَّه ، اجتمعا عليه ، وتفرقَا علَيه ، ورجلٌ دعته امرأَةٌ 
اضت عيناه ، ورجلٌ تصدق بِصدقة ، فَأَخفَاها حتى ال تعلَم شمالُه ما تنفق مييِنه ، ورجلٌ ذَكَر اللَّه خالياً فَفَ

  .متفق عليه  »

« : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : ل وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قا -٦٦٠
  .رواه مسلم  »الَّذين يعدلُونَ يف حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُّوا : إنَّ املُقِسطني عند اللَّه على منابِر من نورٍ 

خيـار  «: اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ  مسعت رسولِ اللَّه صلّى: وعن عوف بن مالك رضي اللَّه عنه قال  -٦٦١
 ت كُم الَّـذينتأَئم ارروش ، كُملُّونَ علَيصهِم ويلُّونَ علَيصونكُم ، وتحبُم ويوبحت الَّذين تكُمُم  أَئمـوضغب

ال ، مـا أَقَـاموا   «  :أَفَال ننابِذُهم ؟ قالَ  قُلْنا يا رسول اللَّه ،: قال » ويبغضونكُم ، وتلْعنونهم ويلعنونكم 
  .مسلم »فيكُم الصالةَ ، ال ، ما أَقَاموا فيكُم الصالة 

  .تدعونَ هلُم :  »تصلُّونَ علَيهِم «  :قوله        

أَهـلُ  «: علَيه وسلَّم يقولُ  مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا: وعن عياضِ بن حمار رضي اللَّه عنه قالَ  -٦٦٢
ذُو سلْطان مقِْسطٌ موفَّق ، ورجلٌ رحيم رقيق القَلْبِ لكُلِّ ذى قُربى ومسلمٍ ، وعفيف متعفِّف : اجلَنة ثَالثَةٌ 
  .رواه مسلم  »ذُو عيالٍ 
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 باب وجوب طاعة والة األمور يف غري معصية -٨٠
  عتهم يف املعصيةوحترمي طا

  .} يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه، وأطيعوا الرسول، وأويل األمر منكم { :  قال اللَّه تعاىل

على املَرِء املُسـلم السـمع   «  :قال  وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٦٦٣
روك بيما أَحةُ فةَ والطَّاعال طاعو عمفَالَ س ةيصر بِمعفَإذا أُم ةيصعبِم رمؤإِالَّ أنْ ي ، عليه  »ه متفق.  

فيمـا  «: على السمعِ والطَّاعة يقُولُ لَنا  كُنا إذا بايعنا رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٦٦٤
 متطَعتعل »اس يه متفق.  

من خلَع يداً من طَاعة لَقى اللَّه يوم « : يقول  سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٦٦٥
  .رواه مسلم  »القيامة والَ حجةَ لَه ، ومن مات ولَيس يف عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلًيةً 

  .بكسر امليم  »امليتةُ « .  »ومن مات وهو مفَارِق للْجماعة ، فَإنه ميوت ميتةً جاهليةً « : ويف رواية له 

اسـمعوا وأطيعـوا ، وإن   «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٦٦
  .رواه البخاري  »ى ، كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ استعمل علَيكُم عبد حبش

عليك السمع والطَّاعةُ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٦٦٧
  .رواه مسلم  »يف عسرِك ويسرِك ومنشطك ومكْرهك وأَثَرة علَيك 

يف سفَرٍ ،  كُنا مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :ن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال وع -٦٦٨
ي رسول اللَّه فَنزلْنا منزِالً ، فَمنا من يصلح خباَءه ، ومنا من ينتضلُ ، ومنا من هو يف جشرِه، إذْ نادى مناد

إنه لَم يكُن «  :فقال  فاجتمعنا إىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . الصالة جامعةٌ : ى اُهللا علَيه وسلَّم صلّ
هما يعلَم رم شهرنذوي ، هلُم هلَمريِ ما يعلى خع هتلَّ أُمدأنْ ي هقا علَيلي إالَّ كَانَ حنيب قَب   كُمـتهلُم ، وإنَّ أُم

 ، وجتيء هذه جعلَ عافيتها يف أَولها ، وسيصيب آخرها بالٌء وأُمور تنكرونها، وجتيُء فتن يرقِّق بعضها بعضاً
 نةُ فَيقُولُ املؤمنتقُولُ: الفةُ فَيتنوجتيُء الف ، فكَشنت كَيت ، ثُملهم ههذ  نمأنْ  : املُؤ ـبأَح نفَم ، ههذ ههذ
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الناسِ الذي يحب  يزحزح عن النارِ ، ويدخلَ اجلنةَ ، فَلْتأْته منيته وهو يؤمن بِاللَّه واليومِ اآلخرِ ، ولَيأْت إىل
 هى إلَيؤتأَنْ ي.  

        ص طَاهايع إماماً فَأَعب نوم ومثَرةَ قَلْبه ، هوا . فْقَةَ يدربفاض ، هينازع راَء آخفَإنْ ج ، طَاعتاس إن هطعفَلي
  .رواه مسلم   »عنق اآلخرِ 

: بفتح اجليم والشني املعجمة وبالراِء  »واجلَشر «  .يسابِق بالرمي بالنبل والنشاب : أي  »ينتضلُ « : قَوله 
يصير بعضها بعضاً رقيقـاً ،  : أي » يرقَّق بعضها بعضاً « : وقوله. ي الدواب اليت ترعى وتبيت مكانها وه

يشوق بعضها إىل بعضٍ بتحسينها وتسويلها : معناه: وقيلَ . خفيفاً لعظَمِ مابعده ، فالثَّاين يرقَّق اَألولَ : أي 
  .يشبه بعضها بعضاً : وقيلَ 

شأَلَ سلَمةُ بن يزيد اجلُعفي رسولَ اللَّه صلّى اُهللا  :وعن أيب هنيدةَ وائلِ بن حجرٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -٦٦٩
، ومينعونا حقَّنا ، فَما تأْمرنا ؟ يا نيب اللَّه ، أرأَيت إنْ قَامت علَينا أُمراُء يسأَلُونا حقَّهم : علَيه وسلَّم ، فقالَ 

اسمعوا وأطيعوا ، فَإنما علَيهِم مـاحملُوا  «  فَأَعرض عنه ، ثُم سألَه ، فَقَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم
 ملْتمكُم ما حمسلم  »وعلَي رواه.  

٦٧٠- عبن مس اللَّه دبع نععنه قال و رضي اللَّه لَّم : ودوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صكُونُ «  :قال رسا ستهإن
تـؤدونَ  « : يا رسولَ اللَّه ، كَيف تأْمر من أَدرك منا ذلك ؟ قَالَ : قالوا  »بعدي أَثَرةٌ ، وأُمور تنكرونها ، 

 كُملَيالذي ع احلَق أَلُونَ اللَّه الذي لَكُمسعليه  »، وت متفق.  

من أَطَاعين فَقَد أَطَاع « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٦٧١
متفـق   »، ومن يعصِ األمري فَقَد عصانِي  اللَّه ، ومن عصاين فَقَد عصى اللَّه ، ومن يطعِ األمري فَقَد أطَاعين

  .عليه 

من كَرِه من أَمريِه شيئاً « : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٧٢
  .ق عليه متف »فَليصبِر ، فإنه من خرج من السلطَان شرباً مات ميتةً جاهليةً 
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مـن أهـانَ   « : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن أيب بكر رضي اللَّه عنه قال  -٦٧٣
  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال » السلطَانَ أَهانه اللَّه 

  .ويف الباب أحاديث كثرية يف الصحيح ، وقد سبق بعضها يف أبواب 

  

  واختيار ترك الواليات  ال اإلمارةباب النهي عن سؤ -٨١
  إذا مل يتعني عليه أو تدع حاجة إليه

 .}يدون علواً يف األرض وال فساداً،والعاقبة للمتقنيتلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال ير{:قال اللَّه تعاىل

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قال يل رسول اللَّه: وعن أيب سعيد عبد الرمحنِ بن سمرةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -٦٧٤
ال تسأَل اإلمارةَ ، فَإنك إن أُعطيتها عن غَيرِ مسـأَلَة أُعنـت علَيهـا ، وإن    : يا عبد الرمحن بن مسرةَ « : 

أْت الذي هو خـري ،  أُعطيتها عن مسأَلة وكلت إلَيها ، وإذَا حلَفْت على يمني ، فَرأَيت غَريها خرياً منها ، فَ
 مينِكن يعليه » وكفِّر ع متفق.  

يا أبا ذَر أَراك ضعيفاً، « : قال يل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب ذرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٧٥
  .رواه مسلم »يتيمِوإين أُحب لك ما أُحب لنفسي، ال تأَمرنَّ على اثْنين وال تولِّين مال 

يا أبا ذَر إنك « : يا رسول اللَّه أال تستعملُين ؟ فضرب بِيده على منكبِي ثُم قال: قلت  :وعنه قال  -٦٧٦
 »ضعيف ، وإنها أَمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامةٌ ، إالَّ من أخذها بِحقِّها ، وأدى الذي عليه فيهـا  

  .مسلم رواه 

إنكم ستحرِصون على « : قال  وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٦٧٧
 ةيامم القة يوامدكُونُ نوست ، البخاري ر» اإلمارة واه.  
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٨٢- ثّ السلطان والقاضي وغريمها من والة األمورباب ح 
  ذيرهم من قرناء السوء والقبول منهمعلى اختاذ وزير صاحل وحت

  .} األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني { :  قال اللَّه تعاىل

ما بعثَ اللَّه « : عن أيب سعيد وأيب هريرة رضي اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٧٨
 ليفَةخ نلَف مخن نيب ، وال استم انبِطَانت لَه تإالَّ كَان : هرأْمةٌ تعليه ، وبِطَان هحتُضو وفربِاملَع هرأْمةٌ تبِطَان

 اللَّه مصمن ع ومواملَعص عليه هوحتُض ررواه البخاري  »بِالش.  

٦٧٩-  وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت :لَيلّى اُهللا علَّم قال رسولُ اللَّه صوس ريِ  «  : هاللَّه بـاألم ادإذا أر
خرياً ، جعلَ له وزير صدقٍ ، إن نسي ذكَّره ، وإن ذَكَر أعانه ، وإذا أَراد به غَري ذلك جعلَ له وزِير سوٍء ، 

هنعمل ي إن ذَكَرذَكِّره ، وسي مل يعلى شرط مسلم. »إن ن رواه أبو داود بإسناد جيد .  

  

 باب النهي عن تولية اِإلمارة والقضاء وغريمها -٨٣
  من الواليات ملن سأهلا أو حرص عليها فعرض ا

  

دخلت على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنا ورجالن من  :عن أيب موسى اَألشعري رضي اللَّه عنه قال  -٦٨٠
لَّه أمرنا على بعضِ ما والَّك اللَّه ، عز وجلَّ ، وقال اآلخر مثْلَ ذلك يا رسولَ ال: بين عمي ، فقال أحدهما 

  . »إنا واللَّه ال نولِّي هذَا العملَ أحداً سأَلَه ، أو أحداً حرص عليه «  :، فقال 

  

--------------  
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  كتاب األدبكتاب األدب
  باب احلياء وفضله واحلثِّ على التخلق به -٨٤

  

بنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مر علَى رجلٍ من اَألنصارِ وهـو  عن ا -٦٨١
  .متفق عليه  »دعه فإِنَّ احلياَء من اِإلميان «  :يعظُ أَخاه يف احلَياِء ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

احلياَُء ال « :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عمران بن حصين ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -٦٨٢
  .متفق عليه  »يأْيت إالَّ بِخيرٍ 

  .» احلَياُء كُلُّه خير «  :أو قَالَ  »احلَياُء خير كُلُّه «  :ويف رواية ملسلم 

٦٨٣- لَّم قال وعن أيب هوس هلَيلّى اُهللا عونَ ، «  :ريرة رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه صعع وسبانُ بِضاإلمي
شعبةٌ مـن   أو بِضع وستونَ شعبةً ، فَأَفْضلُها قولُ ال إله إالَّ اللَّه ، وأدناها إماطةُ اَألذَى عن الطَّرِيقِ ، واحلياُء

 انمتفق عليه  »اإلمي.  

 » عبكسر الباء :  »البِض . ةرشإىل الْع ن الثالثةم وهةُ «  .وجيوز فتحها ، وبعالشلَةُ :  »وةُ واحلَضطْعالْق.  »
  .ما يؤذي كَحجرٍ وشوك وطنيٍ ورماد وقَذَرٍ وحنوِ ذلك : »واَألذَى «  اإلزالَةُ ،:  »واإلماطَةُ 

كان رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَشد حياَء من  :وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه ، قال  -٦٨٤
 هِهجيف و اهفْنره عهكْرئاً ييا ، فَإذَا رأى شرِهداِء يف خذْرعليه  .الْع متفق.  

وروينا عـن  . على ترك الْقَبِيحِ ، ومينع من التقْصري يف حق ذي احلَق  حقيقَةُ احلَياء خلُق يبعثُ :قال العلماُء 
فَيتولَّد بينهما حالـة  . ورؤيةُ التقْصريِ     النعمِ : أي     احلَياُء رؤيةُ اآلالء : أيب الْقَاسم اجلُنيد رمحه اللَّه قال 

  تسمى حياًء
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  ظ السرباب حف -٨٥
 .} وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوالً { :  قال اللَّه تعاىل

إنَّ من أَشـر  « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه قال  -٦٨٥
  .رواه مسلم  »املَرأَة وتفضي إلَيه ثُم ينشر سرها الناسِ عند اللَّه منزِلَة يوم الْقيامة الرجل يفضي إىل

لقيت : وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن عمر رضي اللَّه عنه حني تأَيمت بِنته حفْصةُ قال  -٦٨٦
 حفصةَ فَقلت هعلَي تضرفَّان رضي اللَّه عنه ، فَعع نانَ بثْمع :ئت؟ قال  إنْ ش مرع تةَ بِنفْصح كتأنكَح :

قد بدا يل أنْ ال أَتزوج يومي هذا ، فَلَقيت أبا بكْرِ الصديق : سأَنظُر يف أمرِي فَلبِثْت ليالي ، ثُم لَقيين ، فقال
و بكْر رضي اللَّه عنه ، فَلَم يرجِع إن شئْت أَنكَحتك حفْصةَ بنت عمر ، فصمت أب: فقلت . رضي اللَّه عنه 

ـ    وس ـهلَيـلّى اُهللا عا النيب صخطَبه ايل ، ثُملي ثْمانَ ، فَلَبثْتي على عند مأَوج هلَيع تئاً، فَكُنيلَّم ، إيلَّ ش
، اها إيهتكَحو بكْرٍ فقال  فَأَني أبينفلَق : نيح علَي تدوج لَّكئاً ؟ لَعيش كإِلْي جعأَر حفْصة فَلَم علَي ترضع

فإنه ملْ يمنعين أنْ أرجِع إِلَيك فيما عرضت علي االَّ أَني كُنت علمت أَنَّ النبِي صلّى اُهللا : قال . نعم : فقلت 
لَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، ولو تركَها النبِي صلّى اُهللا علَيه علَيه وسلَّم ذَكرها ، فَلَم أَكُن َألفْشي سر رسول ال

  .رواه البخاري  وسلَّم لقَبِلْتها ،

٦٨٧-  مـةُ   :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالتفَاط فَأْقْبلت ، دهلَّم عنوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن واجأَز كُن
ما تخطيُء مشيتها من مشية رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم شيئاً ، فَلَمـا رآهـا   . ها تمشي رضي اللَّه عن

ثُم سارها فَبكت بكَـاًء شـديداً ،   . ثُم أَجلَسها عن مييِنِه أَو عن شماله  »مرحباً بابنيت «  :رحب ا وقال 
خصك رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مـن بـينِ   : ى جزعها سارها الثَّانِيةَ فَضحكَت ، فقلت هلَا فلَما رأ

  نِسائه بالسرارِ ، ثُم أَنت تبكني ؟

ما : لّى اُهللا علَيه وسلَّم ؟ قالت ما قال لك رسولُ اللَّه ص: فَلَما قَام رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم سأَلْتها   
 هرلَّم سوس هلَيلّى اُهللا على رسول اللَّه صي عألفْش تكُن . لَّم قلتوس هلَيلّى اُهللا عرسولُ اللَّه ص فِّيوا تفَلَم :

ثْتنِي ما قال لكا حدلَم ، احلَق نم كلَيا يل عبِم كلَيع تمزع   لَّم ؟ فقالـتوس هلَيلّى اُهللا عرسولُ اللَّه ص :
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أَنَّ جِبرِيل كَان يعارِضه القُرآن يف كُلِّ سنة مرة أَو « أَما اآلنَ فَنعم ، أَما حني سارين يف املَرة األوىل فَأخربين 
األجل إالَّ قد اقْترب ، فاتقي اللَّه واصبِرِي ، فَإنه نِعم السلَف  مرتين، وأَنه عارضه اآلنَ مرتينِ ، وإين ال أُرى

 ا لكين الثَانيةَ ، فقال  »أَناري سزعأَى جا رفَلَم ، تالذي رأي كَائيب تكَيأَنْ  «  :فَب ـنيضرا فَاطمةُ أَما تي
س أو ، نِنيماء املُؤةَ نِسدكُوين سي؟ ت ةاألم دةَ نِساِء هذهي« ، تكي الذي رأَيحض كتحعليـه   فَض متفق .

  .وهذا لفظ مسلم 

أَتى علي رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَنا ألْعب مع : وعن ثابت عن أنس ، رضي اللَّه عنه قال  -٦٨٨
: ما حبسـك ؟ فقلـت   : جة ، فَأبطأْت على أُمي ، فَلَما جِئت قالت الْغلْمان ، فسلَّم علَينا ، فَبعثين يف حا

ال تخربنَّ بِسر : قالت. إِنها سر : ما حاجته ؟ قلت : بعثَين رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حلَاجة ، قالت 
رواه  .واللَّه لو حدثْت بِه أحداً حلدثْتك بِه يـا ثابِـت   : أَنس قال . رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أحداً 

  .وروى البخاري بعضه مختصراً . مسلم 

  

  باب الوفاء بالعهد وإجناز الوعد -٨٦
  .} وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوالً { :  قال اللَّه تعاىل

  .} مت وأوفوا بعهد اللَّه إذا عاهد{ :  وقال تعاىل
  .} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { :  وقال تعاىل
 .} ! يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون؟ كرب مقتاً عند اللَّه أن تقولوا ما ال تفعلون{ :وقال تعاىل

إذا : ةُ املُنافقِ ثَـالثٌ  آي«  :عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٦٨٩
  .متفق عليه  »حدث كَذب ، وإذا وعد أخلَف ، وإذا اؤتمنِ خانَ 

  .» وإنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلم « : زاد يف رواية ملسلم    
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« : علَيه وسلَّم قـال  وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا -٦٩٠
ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كانت فيه خصلَة من النفاقِ حتى يدعها . أربع من كُن فيه كَانَ منافقاً خالصاً 

 : رم فَجاصإذا خر ، وغَد داهإذا عو ، ثَ كذَبان ، وإذَا حدخ نمتعليه متف »إذا اؤ ق.  

لو قد جاَء مـالُ الْبحـرين   « : قال يل النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٩١
 فَلَم يجيْء مالُ الْبحرينِ حتى قُبِض النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَلَما جـاءَ  »أعطَيتك هكَذا وهكذا وهكَذا 

من كَانَ لَه عند رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عـدةٌ أو  : مالُ الْبحرين أَمر أبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه فَنادى 
يةً ، فَعددتها ، فَـإذا  إنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال يل كَذَا ، فَحثَى يل حثْ: فَأتيته وقُلْت لَه . دين فَلْيأْتنا 

  .متفق عليه  .خذْ مثْلَيها : هي خمسمائَة ، فقال يل 

  

  باب األمر باحملافظة على ما اعتاده من اخلري -٨٧
  .} إن اللَّه ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { :  قال اللَّه تعاىل

  .} عد قوة أنكاثاً وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من ب{ :  وقال تعاىل
  .الغزل املنقوض: مجع نكث وهو)  األنكاث ( و  

  .} وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوم { :  وقال تعاىل
 .} فما رعوها حق رعايتها { :  وقال تعاىل

 :رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال يل : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال  -٦٩٢
  .متفق عليه »يا عبد اللَّه ، ال تكُن مثل فُالن ، كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قيام اللَّيل ، 

  

  باب استحباب طيب الكالم وطالقة الوجه عند اللقاء -٨٨
  .} واخفض جناحك للمؤمنني { :  قال اللَّه تعاىل

 .} ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك {  : وقال تعاىل
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اتقُوا النـار ولَـو   « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن عدي بن حامتٍ رضي اللَّه عنه قال  -٦٩٣
 ةبطَي ةمفَبِكَل جيد لَم نفَم ةرمت قعليه  »بِش متفق.  

متفـق   »والكلمةُ الطَّيبةُ صـدقَةٌ   :يرة رضي اللَّه عنه أن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب هر -٦٩٤
  .وهو بعض حديث تقدم بطوله . عليه 

 ال حتْقرنَّ من املعروف«  :قال يل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب ذَر رضي اللَّه عنه قال  -٦٩٥
  .رواه مسلم  »شيئاً ، ولَو أَنْ تلْقَى أخاك بِوجه طَليقٍ 

  

  استحباب بيان الكالم وإيضاحه للمخاطب -٨٩
  وتكريره ليفهم إذا مل يفهم إال بذلك

 

٦٩٦- ادها ثَالثاً حأع ةمكَلّم بِكللَّم كانَ إذا توس هلَيلّى اُهللا عـم  عن أنس رضي اللَّه عنه أن النيب صفْهى تت
  .رواه البخاري . عنه ، وإذا أتى على قَومٍ فَسلَّم علَيهِم سلَّم علَيهِم ثَالثاً 

كان كالم رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كالماً فَصال يفْهمه  :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٦٩٧
 هعمسن يد رواه أبو داو .كُلُّ م.  

  

  إصغاء اجلليس حلديث جليسه الذي ليس حبرام -٩٠
  واستنصات العالم والواعظ حاضرِي جملِسه

 

قال يل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف حجة الْوداع : عن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -٦٩٨
 : » اسالن تصنتجِ«  :مثَّ قال  »اسضٍ ال ترعرِقَاب ب كُمضعب رِبي كُفَّاراً يضدوا بععليه  »ع متفق.  
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  الوعظ واالقتصاد فيه -٩١
 .} ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة { :  قال اللَّه تعاىل

كُل خمـيسٍ مـرة ،    كَانَ ابن مسعود رضي اللَّه عنه يذكِّرنا يف :ن أيب وائلٍ شقيقِ بنِ سلَمةَ قال  -٦٩٩
أما إِنه يمنعين من ذلك أين أكْـره  : يا أَبا عبد الرحمنِ لوددت أَنك ذَكَّرتنا كُلَّ يومٍ ، فقال : فَقَالَ له رجلٌ 

هلَيلّى اُهللا عـَا كَانَ رسول اللَّه ص وسلَّم يتخولُنا ا مخافَةَ السـآمة   أنْ أملَّكُم وإِني أختَولُكُم بِاملوعظة ، كَم
  .متفق عليه  .علَينا 

  .يتعهدنا  »يتخولُنا « 

مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : عن أيب الْيقظان عمار بن ياسر رضي اللَّه عنهما قال  -٧٠٠
 : »لِ ، وجالر إنَّ طُولَ صالة نةٌ مئنه ، مطْبِتصر خق الةَ ،. فقهِهيلوا الصروا اخلُطْبةَ فَأَطأَقْصرواه مسلم »و.  

  .عالمة دالَّةٌ على فقْهِه: مبيم مفتوحة ، مث مهزة مكسورة ، مث نون مشددة ، أي  »مئنةٌ «  

أَنا أصلِّى مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه  بينما  « :عن معاويةَ بنِ احلَكم السلَمي رضي اللَّه عنه قال  -٧٠١
 مِ فَقُلتالقَو نلٌ مرج لَّم ، إذْ عطسفقلت : وس ، ماين القوم بابصارِهماللَّه ، فَر كمحاه ما : يريوا ثكل أُم

تمصـا   شأنكم تنظرون إيلَّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يونين لكين سـكت ، فَلَم
عت سنه أَحدعال بله ولِّماً قَبعم تأَيا ري ، موأُم ولَّم ، فَبايب هوس هلَيلّى اُهللا عه ، صلى رسول اللَّه صنيماً مل

لُح فيها شيُء من كَالمِ النـاسِ ،  إِنَّ هذه الصالةَ ال يص«  :فَواللَّه ما كَهرني وال ضربين وال شتمين ، قال 
 اَءةُ الْقُرآنوقر ، كْبِريوالت بِيحسالت يا هملَّم  »إِنوس هلَيلّى اُهللا عيا رسول : قلت . أو كما قال رسول اللَّه ص

فَال تأْم «  :االً يأْتونَ الْكُهانَ ؟ قال اللَّه ، إين حديث عهد جباهلية ، وقد جاَء اللَّه بِاِإلسالمِ ، وإِنَّ منا رج
  .رواه مسلم » ذَاك شيء يجِدونه يف صدورِهم ، فَال يصدنهم « :ومنا رجال يتطيرونَ؟ قال : قلت  »

  .أي ما رين  »ما كَهرين « . املُصيبة والفَجيعة : بضم الثاِء املُثلثة  »الثُّكْل «    
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وعظَنا رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم موعظَةً وجِلَت : وعن العرباض بن ساريةَ رضي اللَّه عنه قال  -٧٠٢
 وذَرِفَت منها العيون وذَكَر احلديثَ ، وقد سبق بِكَماله يف باب األمر باملُحافَظة على السنة ،. منها القُلُوب 

  .رنا أَنَّ الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح وذَكَ

  

  باب الوقار والسكينة -٩٢
 .} وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوناً، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً { : قال اللَّه تعاىل

لَيه وسلَّم مسـتجمعاً قَـطُّ   ما رأَيت رسول اللَّه صلّى اُهللا ع :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت     -٧٠٣
 مسبتما كانَ يه ، إِناتونه لَهرى مى تكاً حتاحعليه  .ض متفق.  

  .وهي اللَّحمة اليت يف أقْصى سقْف الْفَمِ : جمع لَهاة  »اللَّهوات « 

  

 باب الندب إىل إتيان الصالة والعلم وحنومها -٩٣
  ينة والوقارمن العبادات بالسك

  .} ومن يعظم شعائر اللَّه فإا من تقوى القلوب { :  قال اللَّه تعاىل

إذا أُقيمـت  «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٧٠٤
أَنا ووهنَ ، وأَُتوعست متا وأنوهأْتالة ، فَال تـا   الصمـلُّوا ، وفَص مكْترة ، فَما أَدينكلَيكم السونَ ، وعمتْش تم

  .متفق عليه  »فَاتكُم فَأَمتُّوا 

  . »فَإنَّ أحدكُم إذا كانَ يعمد إىل الصالة فَهو يف صالة « : زاد مسلم يف رواية له  

لنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يوم عرفَةَ فَسمع النيب صـلّى  وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أَنه دفَع مع ا -٧٠٥
أَيها الناس علَـيكُم  « : اُهللا علَيه وسلَّم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً لِإلبلِ ، فَأَشار بِسوطه إِلَيهِم وقال 

  .رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه  »يضاعِ بِالسكينة فَإِنَّ الْبِر لَيس بِاِإل
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  » ةُ : » الْربالطَّاع . » اعاِإليضو«  وهقلبها ياء ومهزة مكسورة، و بِضاد معجمة : اعراِإلس.  

  

  باب إكرام الضيف -٩٤
سالم قوم  هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني، إذ دخلوا عليه فقالوا سالماً، قال{ :  قال اللَّه تعاىل

  } أال تأكلون؟ : فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني، فقربه إليهم قال. منكرون
يا قوم هؤالء بنايت هن : قال! وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات{ :  وقال تعاىل

 .} ! أطهر لكم، فاتقوا اللَّه وال ختزون يف ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟

من كانَ يؤمن بِاللَّـه واليـومِ   « : هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أيب -٧٠٦
بِاللَّه و نكَانَ يؤم نمو ،همحلْ ررِ فليصوم اآلخبِاللَّه والي نؤمكَانَ ي نمو ، يفَهض كرِمرِ فَلْيرِ اآلخمِ اآلخاليو

فَلْي تمصلي راً أَويعليه  »قلْ خ متفق.  

سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه  : وعن أيب شريح خويلد بن عمرو اخلُزاعي رضي اللَّه عنه قال  -٧٠٧
وما جائزته يا رسول اللَّه ؟ : قالوا  »من كان يؤمن بِاللَّه واليومِ اآلخرِ فَلْيكرم ضيفَه جائزته «  :وسلَّم يقول 

  .متفق عليه  »والضيافَةُ ثَالثَةُ أَيامِ ، فما كان وراَء ذلك فهو صدقَة عليه . يومه ولَيلَته «  :قال 

يف يؤثمه وكَ. يا رسول اللَّه : قالوا  »ال حيلُّ لمسلمٍ أن يقيم عند أخيه حىت يؤثمه «  :ويف رواية ملسلم 
  .» يقيم عنده وال شيَء لَه يقْرِيه بِه «  :؟ قال 

  

  باب استحباب التبشري والتهنئة باخلري -٩٥
  .} فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه { :  قال اللَّه تعاىل

  .}  يبشرهم رم برمحة منه ورضوان، وجنات هلم فيها نعيم مقيم{ :  وقال تعاىل
  .} وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون { :  وقال تعاىل
  .} فبشرناه بغالم حليم { :  وقال تعاىل

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .} ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى { :  وقال تعاىل
  .} وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب { :  وقال تعاىل
  .} قائم يصلي يف احملراب أن اللَّه يبشرك بيحىي  فنادته املالئكة وهو{ :  وقال تعاىل
واآليـات يف  . اآليـة }  إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اللَّه يبشرك بكلمة منه امسه املسيح { :  وقال تعاىل

  .الباب كثرية معلومة
 :منها. وأما األحاديث فكثرية جداً وهي مشهورة يف الصحيح

حممد ويقال أَبو معاوِيةَ عبد اللَّه بن أيب أَويف رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه  عن أيب إِبراهيم ويقَالُ أبو -٧٠٨
. صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بشر خدجيةَ ، رضي اللَّه عنها ، بِبيت يف اجلنة من قَصبٍ ، الصخب فيه وال نصـب  

  .متفق عليه 

 » نا » الْقَصبلُؤ : هاللُّؤ املُجوف . » خبطُ  »والصواللَّغ ياحالص .» بصالنو«  : التعب.  

أللْزمن رسول اللَّـه  : وعن أيب موسى األشعري رضي اللَّه عنه ، أَنه توضأَ يف بيته ، ثُم خرج فقال -٧٠٩
املَسجِد ، فَسأَلَ عن النبِي صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم    فجاَء صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وألكُونن معه يومي هذا ،

فَخرجت على أَثَرِه أَسأَلُ عنه ، حتى دخلَ بئْر أريسٍ فجلَست عند الْباب حتـى  : قال  وجه ههنا ،: فقَالُوا 
وت هلَّم حاجتوس هلَيلّى اُهللا عى رسولُ اللَّه صجلَس على بئـر أَريـس ،   قَض و قَدفإذا ه ، هإِلَي تأَ، فقُموض

 رفتصان ثُم هلَيع تر ، فَسلَّمودالمهَا يف البِئ هساقَي عن فا ، وكَشوسطَ قفَّهوت.  

  .ليوم ألكُونن بواب رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ا: فجلست عند الباب فَقُلت    

 عنه فدفَع الباب فقُلْت كْرٍ رضي اللَّهو بذَا ؟ فَقَالَ : فَجاَء أَبه و بكرٍ ، فَقلْت : منأَب :   ك ، ثُـمـلعلى رِس
 فَقُلت تبن ، فَقال: ذَهأْذتكْرٍ يسو بول اللَّه هذَا أَبيا رس : » ةه باجلنرى »ائْذَنْ لَه وبشحت لْتقُلـت   فَأَقْب

ادخلْ ورسولُ اللَّه يبشرك بِاجلنة ، فدخل أَبو بكْرٍ حتى جلَس عن مينيِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : أليب بكرٍ 
  هسـاقي ف عـنلَّم ، وكَشوس هلَيلّى اُهللا عولُ صسر عرِ كما صنيف البئ هلَيلَّى رِجود ، يف القُف همع   ثُـم ،

 أَخي يتوضأُ ويلْحقُين ، فقُلْت كتوقد تر ، توجلس تعجاللَّه : ر رِدإنْ ياهأَخ ريدي بِفُالن  بِه راً يأْتيخ.  
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 على رِسلك ، مثَّ جئْت: فقُلْت: عمر بن اخلطَّابِ : من هذَا ؟ فَقال : فَإِذا إِنسانٌ حيرك الباب ، فقُلت      
 وقُلْت هعلي تلَّم ، فَسلَّموس هلَيلّى اُهللا عص ولِ اللَّهسنُ ؟ فَقَالَ: إىل رأْذتسي مرهذَا ع : »  هـروبش ائْذنْ لَه

 ةبِاجلَن«  عمر ، فَقُلْت لَّم بِاجلَ: فَجِئْتوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر كرشيبنَ أُدخلْ وأَذ  لَـسل فجخفَد ،ةن
تفَجلَس ترجع يف البِئْر ، ثُم هلَيلَّى رِجود يسارِه نع لَّم يف القُفوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهرس عفَقُلْت م  :

إن ياهين أَخراً يعيخ اللَّه بِفالن رِد  يأْت بِه.  

    الباب فقُلْت سانٌ فحركهذَا ؟ فقَال :  فجاء إن نعفانَ : م ثْمانُ بنع . فَقلْت :  وجئْـت ، كللى رسع
: فَجئْـت فَقُلـت    »ائْذَن لَه وبشره بِاجلَنة مع بلْوى تصيبه « : النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَأْخربته فَقَالَ 

ولُ اللَّه صرس كربشيخلْ وـئَ ،   ادلم قَـد د القُفجل فَوخفَد ، كصيبى تلْوب عم ةلَّم بِاجلَنوس هلَيلّى اُهللا ع
  .متفق عليه  .فَأَولْتها قُبورهم: قَالَ سعيد بن املُسيبِ . فَجلَس وجاههم من الشق اآلخرِ 

     رين رسولُ اللَّ« : وزاد يف روايةيها وأمفالباب و فْظلَّم حبوس هلَيلّى اُهللا عه ص :  ـرهبش نيثْمانَ حأَنَّ ع
  .اللَّه املُستعانُ : محد اللَّه تعاىل ، ثُم قَال 

هو بفـتحِ اهلمـزة   :  »بِئْر أريسٍ « : وقوله . توجه : بفتحِ الواوِ وتشديد اجليمِ ، أَي » وجه « : قوله   
سني مهملةٌ ، وهو مصروف ، ومنهم مـن منـع   ¢َّ الراِء ، وبعدها ياء مثَناةٌ من حتت ساكنةٌ ، ثُموكسرِ 
 فَهصر . » الفاء  »والقُف لَ البِئْرِ : بضم القاف وتشديدحو يناملب وك « : قوله . هللى رِسبكسر الراِء  »ع

 فُ: على املشهور ، وقيل بفتحها ، أَيار ق.  

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، ومعنا أَبـو   كُنا قُعوداً حولَ رسول اللَّه  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٧١٠
لَينـا  ع بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنهما يف نفَر ، فَقام رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من بنيِ أَظْهرِنـا فَأَبطَـأَ  

  .وخشينا أَنْ يقْتطَع دوننا وفَزِعنا فقُمنا ، فَكُنت أَول من فَزِع 

ترارِ ، فَدجبين النارِ لصطاً لَألنائح تيلَّم ، حىت أَتوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهتغي رسأَب تجرـلْ   فَخه بِـه 
أَجِد باباً ؟ فلَم لَه ـه      أَجِدارِجبِئـرٍ خ ـنط مـائف حلُ يف جوخيد فإذَا ربيع ،     بيـعلُ  : والرواجلَـد

 غريلَّم     الصوس هلَيلّى اُهللا عص ولِ اللَّهلى رسع خلْتفد ، تفزفاحت.  
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كُنت بين ظَهرينا فقُمت : قلت  »ما شأنك « : نعم يا رسولَ اللَّه ، قال : فَقُلْت  »أَبو هريرة ؟ « : فقال 
طَ ، فَاحهذَا احلائ تيفأَت فَزع لَ منأَو تا، فَكُننا ، ففَزعنوند قَتطعا أَنْ تينشا ، فَخنعلَي طأْتا فَأَبكَم تفَزت

  .يحتفز الثَّعلب ، وهؤالِء الناس ورائي 

اذْهب بِنعلَي هاتينِ ، فَمن لقيت من وراِء هـذا احلـائط   «  :وأَعطَاين نعلَيه فَقَال  »ريرة يا أَبا ه« : فَقَالَ 
 ةباجلن هرشفَب ، ها قَلب ًقنايتسم إالَّ اللَّه أَنْ ال إله دهشرواه مسلم  »ي ، هيثَ بطُولاحلد وذَكَر.  

 » بيعالر« رهلُ  النواجلد وهو ، ريغبفتح اجليم     الص    يثيف احلَد رها فَست  « : وقولُـه . كَمفَـزتاح« 
  .تضاممت وتصاغَرت حتى أَمكَنين الدخولُ : روي بالراِء وبالزاي ، ومعناه بالزاي 

اصِ رضي اللَّه عنه ، وهو يف سياقَة املَوت فَبكى طَويالً حضرنا عمرو بن الع: وعن ابنِ شماسةَ قالَ  -٧١١
يا أَبتاه ، أَما بشرك رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بكَذَا ؟ : ، وحولَ وجهه إِىل اجلدارِ ، فَجعلَ ابنه يقُولُ 

  علَيه وسلَّم بكَذَا ؟ أَما بشرك رسولُ اللَّه صلّى اُهللا

إِنَّ أَفْضلَ ما نعد شهادةُ أَنْ الَ إِله إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمداً رسول اللَّه إِني قَد كُنت علـى  : فَأَقْبلَ بوجهه فَقَالَ 
 اقٍ ثَالثولِ اللَّ: أَطبسضاً لرغب دأَش دا أَحمين وتأَير أَنْ لَقَد نإِيلَّ م ال أَحبي ، ونلَّم موس هلَيلّى اُهللا عص ه

  .أَكُونَ قَد استمكنت منه فقَتلْته ، فَلَو مت على تلْك احلالِ لَكُنت من أَهلِ النار 

ابسطْ ميينك فَُألبايعك ، فَبسطَ ميينه : يه وسلَّم فَقُلْت فَلَما جعلَ اللَّه اِإلسالم يف قَلْيب أَتيت النبِي صلّى اُهللا علَ
قُلْـت أَنْ   »تشترطُ ماذَا ؟ «  :أَردت أَنْ أَشترطَ قالَ : قلت  »مالك يا عمرو ؟ «  :فَقَبضت يدي ، فقال 

انَ قَبلَه، وأَن اهلجرةَ تهدم ما كان قبلَها ، وأَنَّ احلَج يهدم أَما علمت أَنَّ اِإلسالم يهدم ما كَ :يغفَر يل ، قَالَ 
  »ما كانَ قبلَه ؟ 

 يـقأُط ا كُنته ، ومنيين ملّ يف عال أَجلَّم ، ووس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص نإِيلَّ م بأَح دأَن  وما كان أَح
لو سئلت أَن أَصفَه ما أَطَقت ، َألني مل أَكن أَمأل عيين منه ولو مت على تلـك  أَمَأل عيين منه إِجالالً له ، و

 ةلِ اجلَنأَه نأَن أَكُونَ م وتجاحلَال لَر.  
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تموين ، فشنوا علي مث ولِّينا أَشياَء ما أَدري ما حايل فيها ؟ فَإِذا أَنا مت فال تصحبني نائحةٌ وال نار ، فإذا دفَن
ـ  ر مـا  التراب شنا ، مث أَقيموا حولَ قَربي قَدر ما تنحر جزور ، ويقْسم حلْمها ، حتى أَستأْنِس بكُم ، وأنظُ

  .رواه مسلم . أُراجِع بِه رسلَ ريب 

  .واللَّه سبحانه أَعلم . ه قليالً قَليالً صبو: روي بالشني املعجمة وباملهملة ، أَي  »شنوا « : قوله 

  

 باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر -٩٦
  والدعاء له وطلب الدعاء منه وغريه 

يا بين إن اللَّه اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم : ووصى ا إبراهيم بنيه ويعقوب{ :قال اللَّه تعاىل
نعبد إهلـك  : املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب

  .} وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلاً واحداً، وحنن له مسلمون 
  :وأما األحاديث

فمنها حديثُ زيد بنِ أَرقَم رضي اللَّه عنه الذي سبق يف باب إِكرامِ أَهلِ بيت رسول اللَّه صـلّى اُهللا   -٧١٢
قال  قام رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فينا خطيباً ، فَحمد اللَّه ، وأَثْىن علَيه ، ووعظَ وذَكَّر ثُميه وسلَّم علَ
: ا تي فأُجيب، وأَنبولُ رسر يأْتأَنْ ي كوشي ا أَنا بشرمإِن اسا النهأَال أَي ، دعا بنِ أَمثَقَلي فيكُم ا : اركهلُمأَو :

 ِسكُوا بِهمتاسذُوا بِكتاب اللَّه ، وفَخ ، ورالنى واهلُد فيه ، كتاب اللَّه«  يهف غَّبلى كتاب اللَّه ، ورثَّ عفَح
  . وقَد سبق بطُوله  . رواه مسلم  »وأَهلُ بييت ، أُذَكِّركُم اللَّه يف أَهلِ بييت «  :، ثُم قال 

أَتينا رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وحنْن : وعن أيب سليمانَ مالك بن احلُويرث رضي اللَّه عنه قال  -٧١٣
وس هلَيلّى اُهللا علَةً ، وكانَ رسولُ اللَّه صلَي رينعش هدنا عنونَ ، فَأَقمقَارببةٌ متبش ا قَدأَن يقاً، فَظَنيماً رفحلَّم ر

ارجعـوا إِىل أَهلـيكم فَـأَقيموا فـيهِم ،     « : فسأَلَنا عمن تركْنا من أَهلنا، فَأَخبرناه ، فقال . اشتقْنا أَهلَنا 
كَذَا يف حني كَذَا ، فَإِذَا حضـرت الصـالةُ    وعلِّموهم ومروهم ، وصلُّوا صالةَ كَذا يف حني كَذَا ، وصلُّوا

 كُمركُم أَكبلْيؤمو ، كُمدأَح ؤذِّنْ لَكُمعليه  »فَلْي متفق.  
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  . »وصلَّوا كما رأَيتموين أُصلِّي « : زاد البخاري يف رواية له   

  . روِي بفاٍء وقاف ، وروِي بقافنيٍ »رحيماً رفيقاً « : قوله   

استأْذَنت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف الْعمرة ، فَأَذنَ ، : وعن عمر بنِ اخلطاب رضي اللَّه عنه قال  -٧١٤
  .فقالَ كَلمةً ما يسرين أَنَّ يل ا الدنيا  »ال تنسنا يا أخي من دعائك «  :وقال 

  .حديث حسن صحيح : رواه أبو داود ، والترمذي وقال  »نا يا أخي يف دعائك أَشرِكْ«  :ويف رواية قال 

٧١٥-    ادـلِ إِذَا أَرجلرقُـولُ لرضي اللَّه عنهما كَانَ ي رماللَّه بنِ ع أَنَّ عبد رماللَّه بنِ ع دبوعن سامل بنِ ع
أَستودع اللَّه دينك : رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يودعنا فيقُولُ ادنُ مني حتى أُودعك كما كَانَ :سفراً 

  .حديث حسن صحيح : وقال ، وأَمانتك ، وخواتيم عملك ، رواه الترمذي، 

اللَّهص إِذا أَراد أَنْ يودع  كَانَ رسولُ: وعن عبد اللَّه بنِ يزيد اخلَطْمي الصحايب رضي اللَّه عنه قال  -٧١٦
  .»أَستودع اللَّه دينكُم ، وأَمانتكُم ، وخواتيم أَعمالكُم « : اجلَيش قالَ 

  .حديث صحيح ، رواه أبو داود وغريه بإِسناد صحيح       

يا رسولَ اللَّـه، إِين  : علَيه وسلَّم فقال  جاَء رجلٌ إىل النيب صلّى اُهللا :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٧١٧
  .» زودك اللَّه التقْوى «  :أُرِيد سفَراً ، فَزودين ، فَقَالَ 

رواه الترمـذي   »ويسر لك اخلير حيثُما كُنت« : زِدين ، قال : قال » وغَفَر ذَنبك « : زِدين ، قال : قال 
  .سن حديث ح: وقال 

  

  باب االستخارة واملشاورة -٩٧
  .} وشاورهم يف األمر { :  قال اللَّه تعاىل

 أي يتشاورون بينهم فيه}  وأمرهم شورى بينهم { :  وقال تعاىل 
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ـ  :عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٧١٨ ةَ يف اُألمارختا االسنلِّمعلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عور كانَ رسولُ اللَّه ص
اللَّهم : فَليركع ركعتينِ من غَيرِ الفرِيضة مث ليقُلْ كُلِّها كالسورة من القُرآن ، يقُولُ إِذا هم أَحدكُم باألمر ، 

أَقْدر ، وتعلَـم   إِين أَستخريك بعلْمك ، وأستقدرك بقُدرِتك ، وأَسأَلُك من فضلك العظيم ، فإِنك تقْدر وال
» اللَّهم إِنْ كنت تعلَم أَنَّ هذا األمر خير يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أَمرِي . وال أَعلَم ، وأَنت عالَّم الغيوبِ 

وإِن كُنت تعلم أَنَّ هذَا اَألمر شـر  عاجِلِ أَمرِي وآجِله ، فاقْدره يل ويسره يل، مثَّ بارِك يل فيه ، « : أَو قالَ 
عاجِل أَمري وآجِله ، فاصرِفه عين ، واصرفين عنه، واقـدر  « : أَو قال » يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أَمرِي 
 ين بِهضر ثُ كانَ ، ثُميح ري حاجته : قال » يل اخلَيرواه البخاري .ويسم.  

  

  استحباب الذهاب إىل صالة العيد والرجوع من طريق آخرباب  -٩٨
 

رواه  .كانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا كَانَ يوم عيد خالَف الطَّرِيق :عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٧١٩
  .البخاري 

  .طَرِيقِ آخر ذَهب يف طَرِيقٍ ورجع يف : يعين  »خالَف الطَّرِيق « : قوله  

٧٢٠-   ةرـجطَرِيقِ الش نم جرخلَّم كانَ يوس هلَيلّى اُهللا عرضي اللَّه عنهما أَن رسول اللَّه ص رموعنِ ابنِ ع
  .سفْلى متفق عليه ويدخلُ من طَريقِ املُعرسِ ، وإِذَا دخلَ مكَّةَ دخلَ من الثَّنِية العليا ويخرج من الثَّنِية ال

  

 باب استحباب تقدمي اليمني يف كل ما هو من باب التكرمي -٩٩
  و الغسلِ والتيممِ كالوضوِء 

ولبس الثوب والنعل واخلف والسراويل ودخول املسجد والسواك واالكتحال وتقليم األظفار وقـص  
رب واملصافحة واستالم احلجـر  الشارب ونتف اإلبط وحلق الرأس والسالم من الصالة واألكل والش

األسود واخلروج من اخلالء واألخذ والعطاء وغري ذلك مما هو يف معناه ويستحب تقدمي اليسار يف ضد 
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ذلك كاالمتخاط والبصاق عن اليسار ودخول اخلالء واخلروج من املسجد وخلـع اخلـف والنعـل    
  والسراويل والثوب واالستنجاء وفعل املستقذرات وأشباه ذلك

  .اآليات}  هاؤم اقرءوا كتابيه : فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول{ :  اللَّه تعاىل قال
  .} فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة، وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة { :  وقال تعاىل

٧٢١-  اللَّه عنها قالَت وعن عائشة رضي: لَّم يوس هلَيلّى اُهللا عيف شأنِه كُلِّه كَانَ رسولُ اللَّه ص نيمالت هجِبع
  .متفق عليه  .يف طُهوِرِه ، وترجله ، وتنعله : 

٧٢٢-  وعنها قالت :    ـتـه ، وكَاناموطَع ـورِهطَهىن لملَّم ، اليوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص دي تكان
أَذى ا كَانَ منمو هالئخى لرسالي .  

  .حديث صحيح ، رواه أبو داود وغريه بإِسناد صحيحٍ       

 وعن أُم عطيةَ رضي اللَّه عنها أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ لَهن يف غَسلِ ابنته زينب رضي اللَّه -٧٢٣
  .ليه متفق ع »ابدأْنَ بِميامنها ومواضعِ الوضوِء منها « : عنها 

إِذا انتعلَ أَحدكُم فَلْيبـدأْ  «  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٧٢٤
  .ه متفق علي »لتكُنِ اليمىن أَوهلُما تنعلُ ، وآخرهما تنزع . باليمىن ، وإِذا نزع فَلْيبدأْ بِالشمالِ 

٧٢٥-   ابِهـرشو هاملطَع همينلُ يعجلَّم كان يوس هلَيلّى اُهللا عةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ رسول اللَّه صفْصوعن ح
  .وثيابه ويجعلُ يساره ملا سوى ذلك رواه أبو داود والترمذي وغريه 

إِذا لَبِستم ، وإِذا توضأْتم « : ى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّ -٧٢٦
 نكُماموا بِأَيدؤرواه أبو داود والترمذي بإِسناد صحيح . حديث صحيح  »، فَاب.  

فَرماها ، ثُـم   اجلَمرةَ فَأَتى : وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَتى منى  -٧٢٧
 حالَّققال لل ثُم ، ى ، وحنَربِمن زِلهنى مذْ « أَتخ«  اسالن يهعطلَ يجع رِ ثُمانِبِه األمينِ ، ثُم األيسإِىل ج ارأَشو

  .متفق عليه . 
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       ويف رواية : لَقحو كَهسر نحرةَ ، ونملَّا رمى اجلم :ل احلالقاوـا    نـا أَبدع فَحلَقَه ، ثُم مناَألي قَّهش
فَحلَقَه فَأَعطاه أَبـا   »احلق «: طَلحةَ اَألنصاري رضي اللَّه عنه ، فَأَعطَاه إِياه ، ثُم ناوله الشق اَأليسر فقال 

  . »اقِسمه بين الناس « : طلحة فقال 
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  كتاب أدب الطعامكتاب أدب الطعام
 

  ية يف أوله واحلمد يف آخرهباب التسم -١٠٠

سـم اللَّـه   « :قال يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن عمر بنِ أيب سلَمة رضي اللَّه عنهما قال -٧٢٨
يكلا يموكُلْ م ، ينكعليه .»وكُلْ بِيم متفق.  

٧٢٩- ائشة رضي اللَّه عنها قالَتلّ: وعن علَّمقالَ رسولُ اللَّه صوس هلَيذْكُر « :ى اُهللا عفَلي كُمدإذا أكل أَح
  .»بِسمِ اللَّه أَولَه وآخره: اسم اللَّه تعاىل، فإنْ نسي أَنْ يذْكُر اسم اللَّه تعالَى يف أَوله، فَليقُلْ

  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، وقال

إِذا دخل الرجل بيته، فَذَكَر اللَّه تعـاىل  «: سمعت رسولَ اللَّه يقولُ: ه عنه قالوعن جابِرٍ، رضي اللَّ -٧٣٠
ابِهطانُ َألصحيقال الش ،هطَعام دنوع ولهخد دناىل : ععذكُر اللَّه تل، فَلَم ياَء، وإذا دخوال عش لَكُم ال مبيت

أَدركْتم املبيت والعشاَء : ركتم املبيت، وإِذا لَم يذْكُرِ اللَّه تعاىل عند طَعامه قالأَد: عند دخوله، قال الشيطَانُ
  .رواه مسلم  »

كنا إِذا حضرنا مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم طَعاماً، لَم نضع  :وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قال -٧٣١
ى يا حتينهأَيدع يدضلَّم فَيوس هلَيلّى اُهللا عدأَ رسولُ اللَّه صـةٌ   . بةً طَعاماً، فجـاَءت جارِيرم ا معهنرضا حإِنو

 ا، ثُمهلَّم بِيدوس هلَيلّى اُهللا عذَ رسولُ اللَّه صا يف الطَّعامِ، فَأَخدهي ضعلت بتفَذَه ،فَعدا تهركأَناَء أَعج  ابِـي
إِنَّ الشيطانَ يستحلُّ الطَّعام أَنْ ال يـذْكَر  « :كأَنما يدفَع ، فَأَخذَ بِيده، قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

ذا اَألعرابِي ليستحلَّ بِـه،  وإِنه جاَء ذه اجلارِية ليستحلَّ بِها، فَأَخذت بِيدها، فَجاَء . اسم اللَّهِ  تعاىل عليه
  .رواه مسلم .ثُم ذَكَر اسم اللَّه تعاىل وأَكَل »فَأَخذْت بِيده، والذي نفسي بِيده إِنَّ يده يف يدي مع يديهِما

 علَيه وسـلَّم جالسـاً،   كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا :وعن أُميةَ بنِ خمْشي الصحايب رضي اللَّه عنه قال -٧٣٢
بسم اللَّه أَولَه وآخره، : ورجلٌ يأْكُلُ ، فَلَم يسم اللَّه حتى لَم يبق من طَعامه لُقْمةٌ ، فَلَما رفَعها إِىل فيه، قال

نُ يأْكُلُ معه، فَلما ذَكَر اسم اللَّه استقَاَء مـا يف  ما زالَ الشيطَا« :فَضحك النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، مث قال
طنِهرواه أبو داود، والنسائي .»ب.  
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٧٣٣- اللَّه عنها قالَت وعن عائشةَ رضي:   ـنم ةتاماً يف سأْكُلُ طَعلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عكانَ رسولُ اللَّه ص
رواه . »ما إِنه لو سمى لَكَفَاكُمأَ« :كَلَه بِلُقْمتينِ فقال رسولُ صلّى اُهللا علَيه وسلَّمأَصحابِه، فَجاَء أَعرايب، فَأَ

  .حديثٌ حسن صحيح: الترمذي، وقال

حلَمـد للَّـه   ا« :وعن أيب أُمامة رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ إِذا رفَع مائدته قال -٧٣٤
  .رواه البخاري  »محداً كَثرياً طَيباً مباركاً فيه، غَري مكْفي وال مستغني عنه ربنا

: من أَكَلَ طَعاماً فقال :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن معاذ بن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ -٧٣٥
رواه أبو داود،  »ه الذي أَطْعمين هذا، ورزقْنِيه من غيرِ حولٍ مني وال قُوة، غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِهاحلَمد للَّ

  . حديثٌ حسن: والترمذي وقال

 باب ال يعيب الطعام واستحباب مدحه -١٠١

اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم طَعاماً قَطُّ، إِن اشتهاه  ما عاب رسولُ« :عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال -٧٣٦
كَهرت هوإِنْ كَرِه ،عليه  »أَكَلَه متفق.  

 ما عندنا إِالَّ خـلٌّ،  :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم سأَلَ أَهلَه اُألدم فقالوا -٧٣٧
عأْكُلُ ويقولفَدعل يفَج ،اخلَلُّ« :ا بِه ماُألد ماخللُّ نِع ماُألد مرواه مسلم »نِع .  

 باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا مل يفطر -١٠٢

 إِذا دعـي أَحـدكُم،  « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال -٧٣٨
مطْعفْطَراً فَلْيإنْ كانَ مصلِّ، وفَإِنْ كان صائماً فَلْي ،جِبرواه مسلم »فَلْي.  

  . فلْيأْكُلْ» فَلْيطْعم«ومعىن  فلْيدع » فَلْيصلِّ«. معىن: قال العلَماُء
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 باب ما يقوله من دعي إىل طعام فتبعه غريه -١٠٣

دعا رجلٌ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لطعامٍ صـنعه لَـه   :للَّه عنه قالعن أيب مسعود البدرِي رضي ا -٧٣٩
إِنَّ هذا تبِعنا، فإِنْ شئت أَنْ « :خامس خمسة، فَتبِعهم رجلٌ، فَلما بلَغَ الباب، قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

جر ئتوإِنْ ش ،أْذنَ لَهتقال »ع: يا رسولَ اللَّه عليه .بل آذَنُ له متفق .  

١٠٤- سيء أكلهباب األكل مما يليه ووعظه وتأديبه من ي 

كُنت غالماً يف حجرِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم،  :عن عمر بن أيب سلَمةَ رضي اللَّه عنهما قال -٧٤٠
فَةحيف الص يشطي تدي لَّم وكَانتوس هلَيلّى اُهللا عكُـلْ   « :فقال يل رسولُ اللَّه صاللَّه تعـاىل و مس ا غُالمي

يكلا يموكلْ م عليه »بيمينِك متفق.  

  .تتحرك ومتتد إِىل نواحي الصحفَة: بكسر الطاِء وبعدها ياء مثناة من حتت، معناه» تطيش«: قوله

وعِ رضي اللَّه عنه أَن رجالً أَكلَ عند رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بشـماله  وعن سلَمةَ بنِ األك -٧٤١
رواه . ما منعه إِالَّ الكبر، فَما رفَعهـا إِىل فيـه  » ال استطَعت،« :ال أَستطيع قالَ :قال» كُلْ بِيمينك«: فقال
  .مسلم

 ني مترتني وحنومهاباب النهي عن القران ب -١٠٥
  إذا أكل مجاعة إال بإذن رفقته

أَصابنا عام سنة مع ابنِ الزبيرِ، فرزقْنا تمراً، وكانَ عبد اللَّه بن عمر رضي  :عن جبلَةَ بن سحيم قال -٧٤٢
 : علَيه وسلَّم نهى عنِ اإلقران، مث يقولُال تقَارِنوا، فإِن النيب صلّى اُهللا: اللَّه عنهما مير بنا وحنْن نأْكُلُ، فيقولُ

»اهلُ أَخجنَ الرأْذتسعليه »إِالَّ أَنْ ي متفق.  
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 باب ما يقوله ويفعله من يأكل وال يشبع -١٠٦

رسـولَ   يا :عن وحشي بنِ حرب رضي اللَّه عنه أَن أَصحاب رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالُوا -٧٤٣
فَاجتمعوا على طَعامكُم، واذْكُروا اسم  :قال .نعم :قالُوا »فَلَعلَّكُم تفْترِقُونَ« :قال اللَّه، إِنا نأْكُلُ وال نشبع؟

  رواه أبو داود  »اللَّه، يبارك لَكُم فيه

 باب األمر باألكل من جانب القصعة -١٠٧
  اوالنهي عن األكل من وسطه

الْبركَةُ تنزِلُ وسـطَ الطَّعـام   « :عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٧٤٤
هطسن وأْكُلُوا موالَ ت هيافَّتح نرواه أبو داود، والترمذي، وقال »فَكُلُوا م :صحيح حديثٌ حسن.  

الْغـراُء،  : كان للنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَصعةٌ يقالُ هلا :رضي اللَّه عنه قال وعن عبد اللَّه بن بسرٍ -٧٤٥
عليهـا،  حيملُها أَربعةُ رِجالٍ، فَلما أَضحوا وسجدوا الضحى أُتي بتلْك الْقَصعة، يعين وقد ثُرِد فيها، فالتفُّوا 

ما هذه اجللْسةُ؟ قال رسولُ صـلّى اُهللا علَيـه   : سولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقالَ أَعرايبفَلَما كَثُروا جثَا ر
كُلُـوا  «: إِنَّ اللَّه جعلين عبداً كَرِمياً، ولَم جيعلْين جباراً عنيداً، مثَّ قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :وسلَّم
وح نفيهام كاربا يهتوروا ذعدا، وهبإِسناد جيد »الَي رواه أبو داود.  

  . بكسر الذال وضمها : أَعالَها »  ذروتها «     

 باب كراهية األكل متكئاً -١٠٨

ال « :يه وسـلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: عن أيب جحيفَةَ وهبِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال -٧٤٦
  .رواه البخاري »آكُلُ متكئاً

نا :قال اخلَطَّايبيُء هكداً على وِطاٍء حتته، قال: املُتمتعم سهو اجلال : دلى الْوطَاِء والْوسائع دقعال ي هأَن ادوأَر
هذا كالم اخلطَّايب، وأَشـار  . ال مستوطئاً، ويأْكُلُ بلْغةًكَفعلٍ من يريد اِإلكْثار من الطعامِ بل يقْعد مستوفزاً 
  .غَيره إِىل أَنَّ املتكيَء هو املائلُ على جنبِه، واللَّه أعلم
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 رواه رأَيت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جالساً مقْعياً يأْكُلُ متْراً، :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال -٧٤٧
  .مسلم

  . هو الذي يلْصق أليتيه باألرضِ، وينصب ساقَيه» املُقْعي«

  باب استحباب األكل بثالث أصابع -١٠٩

واستحباب لعق األصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة اليت تسقط  
 منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغريمها

إِذا أَكـلَ أَحـدكُم   « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال -٧٤٨
  .متفق عليه »طَعاماً، فَال يمسح أَصابِعه حىت يلعقَها أَو يلْعقَها

ُهللا علَيه وسلَّم يأْكُلُ بِثالث أَصابِع رأَيت رسولَ اللَّه صلّى ا :وعن كعبِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قال -٧٤٩
  .رواه مسلم .فَإِذا فَرغَ لَعقَها

 :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أمر بِلَعقِ اَألصابِعِ والصحفَة وقـال  -٧٥٠
  .واه مسلمر »إِنكُم ال تدرونَ يف أَي طعامكم البركةُ«

إِذا وقعت لُقمةُ أَحدكُم، فَليأْخذْها فَلْيمطْ ما كـان  « :وعنه أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٧٥١
يف أَي  ا من أذًى وليأْكُلْها، وال يدعها للشيطَان، وال ميسح يده بِاملنديلِ حتى يلعق أَصابِعه، فإِنه ال يدرِي

  .رواه مسلم »طعامه الربكةُ

إِن الشيطَانَ يحضر أَحدكُم عند كُلِّ شـيٍء مـن   « :وعنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٧٥٢
كانَ ا من أَذى، ثُم ليأْكُلْها شأْنِه، حىت يحضره عند طعامه، فَإِذا سقَطَت لُقْمةُ أَحدكم فَليأْخذْها فَلْيمطْ ما 
  .رواه مسلم »وال يدعها للشيطَان، فإذا فَرغَ فَلْيلْعق أَصابِعه فإِنه ال يدري يف أَي طعامه الربكَةُ
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لعق أَصـابِعه  رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا أَكَلَ طعاماً، : كان :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال -٧٥٣
 »إِذا سقَطَت لُقمةُ أَحدكم فَلْيأْخذْها، وليمطْ عنها األذى، وليأْكُلْها، وال يدعها للشـيطَان « :الثَّالثَ، وقالَ

  .رواه مسلم »إِنكم ال تدرونَ يف أَي طَعامكم البركةُ: وأَمرنا أَن نسلت القَصعةَ وقال

ال، قد كُنا  :احلارث أَنه سأَل جابراً رضي اللَّه عنه عن الوضوِء مما مست النار، فقال وعن سعيد بنِ -٧٥٤
نا ملَن كْنلَم ي ،وجدناه حنيالً، فإِذا نمثلَ ذلك الطعامِ إِالَّ قل لَّم ال جندوس هلَيلّى اُهللا عص النيب يـلُ إِال  زمناد

  . رواه البخاري .نا وأَقْدامنا، ثُم نصلِّي وال نتوضأُأَكُفَّنا وسواعد

 باب تكثري األيدي على الطعام -١١٠

طَعام اإلثننيِ كايف «: قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أيب هريرة رضي اللَّه تعاىل عنه قالَ  -٧٥٥
  .متفق عليه  » اَألربعة الثَّالثَة ، وطَعام الثَالثَة كايف

طَعام الواحد يكْفي « :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٧٥٦
  .رواه مسلم »اإلثَنينِ ، وطعام اإلثننيِ يكْفي األربعةَ ، وطعام األربعة يكْفي الثَّمانِيةَ 

  دب الشرب واستحباب التنفس ثالثاً خارج اِإلناءباب أ -١١١

 وكراهة التنفس يف اإلناء واستحباب إدارة اإلناء على األمين فاألمين بعد املبتدئ 

متفـق  . عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يتنفَّس يف الشرابِ ثَالثـاً  -٧٥٧
  .عليه

  .فَّس خارِج اِإلناِءيتن: يعين

ال تشـربوا واحـداً   «: قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال -٧٥٨
متفعر متمدوا إِذا أَنواح ،مترِبش متوا إِذا أَنمثْىن وثُالثَ، وسوا مبرن اشلكري، وعبِ البرواه الترمذي ر »كَش

  .حديث حسن: وقال

  .وعن أيب قَتادةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى أن يتنفَّس يف اِإلناِء متفق عليه -٧٥٩
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  .يتنفَّس يف نفْسِ اِإلناِء: يعين

٧٦٠- هلَيلّى اُهللا عوعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَن رسول الَّه ص    ينِـهمي ـناٍء، وعيب مبي بِلَنبٍ قد شلَّم أُتوس
  .متفق عليه »اَألمين فاَألمين « :أَعرايب، وعن يسارِه أَبو بكرٍ رضي اللَّه عنه، فَشرِب، ثُم أَعطَى اَألعرايب وقال

  .خلط: أَي »شيب« :قوله

اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أُتي بشرابٍ، فشـرِب منـه   وعن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه أَن رسول  -٧٦١
ال واللَّه، ال  :فقال الغالم »أَتأْذَنُ يل أَنْ أُعطي هؤالِء؟«  وعن يمينِه غُالم، وعن يسارِه أَشياخ، فقال للغالم 

  .متفق عليه. ى اُهللا علَيه وسلَّم يف يدهفَتلَّه رسول اللَّه صلّ أُوثر بِنصيىب منك أَحداً،

  .وضعه، وهذا الغالم هو ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أَي »تلَّه« :قوله

   باب كراهة الشرب من فم القربة وحنوها -١١٢
 وبيان أنه كراهة ترتيه ال حترمي

للَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ اختناث اَألسقية عن أيب سعيد اخلدرِي رضي اللَّه عنه قال نهى رسول ا -٧٦٢
  .متفق عليه . أَنْ تكسر أَفْواهها ، ويشرب منها : يعىن . 

نهى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَن يشرب من يف السقاِء  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٧٦٣
رأَو الق عليه  .بة متفق.  

دخـل علَـي    :وعن أُم ثابِت كَبشةَ بِنت ثَابت أُخت حسان بنِ ثابت رضي اللَّه عنه وعنها قالت -٧٦٤
اه الترمذي ، رو فَقُمت إِىل فيها فَقطَعته. رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَشرِب من يف قربة معلَّقة قَائماً 

  .حديث حسن صحيح : وقال . 

وتتبرك بِه ، وتصونه عن االبتذالِ ، . لتحفَظَ موضع فَم رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وإِنما قَطَعتها      
  .ل واَألكمل واللَّه أعلم وهذا احلَديثُ حممول على بيان اجلوازِ ، واحلديثان السابقان لبيان األفض
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 باب كراهة النفخ يف الشراب -١١٣

عن أيب سعيد اخلدري رضي اللَّه عنه أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى عنِ النفخِ يف الشرابِ فقال  -٧٦٥
فَـأَبِن  «  :قـال   أُروى من نفَسٍ واحد ؟ فإِىن ال :قال  »أَهرِقْها «  :فقال  القذَاةُ أَراها يف اِإلناِء ؟ :رجلٌ 

 يكف نإِذاً ع ححديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »القَد.  

٧٦٦-  يهف فَخني اِء ، أَويف اِإلن فَّستنى أَن يهلَّم نوس هلَيلّى اُهللا عوعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النىب ص
  .حديث حسن صحيح : وقال ، رواه الترمذي 

   باب بيان جواز الشرب قائما -١١٤
  وبيان أن األكمل واألفضل الشرب قاعداً

 ) .٧٦١ًانظر احلديث رقم (فيه حديث كبشة السابق 

هـو  سقَيت النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من زمزم ، فَشرِب و:  وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال -٧٦٧
 عليه  .قَائم متفق.  

أَتى علي رضي اللَّه عنه باب الرحبة فَشرِب قَائماً ، وقالَ  :وعن النزال بنِ سبرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٧٦٨
 :، لْتوىن فَعمتأَيلَّم فعل كما روس هلَيلّى اُهللا عص سولَ اللَّهر تأَيى رخارىرواه الب إِن.  

كنا نأْكُلُ على عهد رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وحنْـن   :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٧٦٩
 قيام حنْنو برششى ، ونمالترمذي ، وقال  .ن حديث حسن صحيح : رواه.  

رأَيت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :ال وعن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي اللَّه عنه ق -٧٧٠
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  .يشرب قَائماً وقَاعداً 

 :قال قتادة . وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه عن النىب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه َى أَنْ يشرب الرجلُ قَائماً  -٧٧١
  .رواه مسلم     أَو أَخبثُ     ذلك أَشر  :قال  فاَألكْلُ ؟ :فَقلْنا ألنس 

  .ويف رواية له أَنَّ النىب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم زجر عنِ الشربِ قَائماً 
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حد مـنكُم  الَ يشربن أَ« :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٧٧٢
  .رواه مسلم  »قَائماً ، فَمن نِسي فَلْيستقيْء 

 باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً -١١٥

: يعـىن  »ساقى القَومِ آخـرهم  «  :عن أيب قتادة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٧٧٣
  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي ، وقال . شرباً 

 باب جواز الشرب من مجيع األواين الطاهرة -١١٦
  غري الذهب والفضة

وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغريه بغري إناء وال يد، وحترمي استعمال إناء الذهب والفضة 
  يف الشرب واألكل والطهارة وسائر وجوه االستعمال

حضرت الصالةُ ، فَقَام من كانَ قَريب الدارِ إِىل أَهله ، وبقـى قَـوم   : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٧٧٤
، كَفَّه يهطَ فسأَن يب بضخامل رغفَص ، ةارجن حب مضخلَّم بِموس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهى رسـأَ   فَأَتضوفَت

 مكُلَّه م؟كَم كُ :قَالُوا . القَو متانِني وزِيادةً  :قَالَ  نعليه  .ثَم هذه رواية البخاري . متفق.  

أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم دعا بِإِناٍء من ماٍء ، فأُتي بِقَدحٍ رحراحٍ فيه شيٌء من ماٍء : ويف رواية له وملسلم 
 يهف هابِعأَص عضقَالَ أَنس . ، فَو:    نأَ مـا بـيضوت من تره ، فَحزنِ أَصابِعيب نم عبنإِىل املاِء ي ظُرأَن لْتفَجع
 انِنينيِ إِىل الثَّمعبالس.  

يف تورٍ  أَتانا النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَأَخرجنا لَه ماًء :وعن عبد اللَّه بنِ زيد رضي اللَّه عنه قال  -٧٧٥
  .رواه البخاري .  من صفرٍ فَتوضأَ

  .كالقدح، وهو بالتاِء املثناة من فوق  »والتور «  بضم الصاد ، وجيوز كسرها ، وهو النحاس ، »الصفْر « 
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٧٧٦- نلٍ مجلَ على رخلَّم دوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهعنه أَنَّ رس وعن جابر رضي اللَّه   عـهصارِ ، وماَألن
إِنْ كَانَ عندك ماٌء بات هذه اللَّيلَـةَ يف شـنة وإِالَّ   «  :صاحب لَه ، فقالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .القربة : »الشن «  .رواه البخاري  »كَرعنا 

بِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهانا عن احلَرير والديباجِ والشربِ إِنَّ الن: وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قالَ  -٧٧٧
  .متفق عليه  »هي هلُم يف الدنيا ، وهى لَكُم يف اآلخرة «  :يف آنِية الذَّهب والفضة ، وقال 

الذي يشـرب يف آنِيـة   «  :علَيه وسلَّم قال  وعن أُم سلمة رضي اللَّه عنها أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا -٧٧٨
 منهج ارن طْنِهيف ب جِرجرما يإِن ةضمتفق عليه  »الف.  

  . »إِنَّ الذي يأْكُلُ أَو يشرب يف آنِية الفضة والذَّهبِ «  :ويف رواية ملسلم 

  . »من ذَهبٍ أَو فضة فَإِنما يجرجِر يف بطْنِه ناراً من جهنم  من شرِب يف إِناٍء«  :ويف رواية لَه        
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  كتاب اللباسكتاب اللباس
 

  باب استحباب الثوب األبيض -١١٧
  وجواز األمحر واألخضر واألصفر واألسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغريها إال احلرير

  .} يكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خري يا بين آدم قد أنزلنا عل{ :قال اللَّه تعاىل 
  .} وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم { :  وقال تعاىل

لْبسوا من ثيابِكُم البياض ا: وعن ابنِ عباس رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٧٧٩
،  اكُمتويها موا فكَفِّنو ، يابِكُمرِ ثين خا مهأبو داود ، والترمذي وقال  »فَإِن حديث حسن صحيح: رواه.  

الْبسوا البياض ، فَإِا أَطْهر « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن سمرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٧٨٠
، وأَطَيب  اكُمتويها موا فالنسائى ، واحلاكم وقال  »وكَفِّن حديث صحيح : رواه.  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مربوعاً ولَقَد رأَيته يف حلَّـة  : وعن الرباِء رضي اللَّه عنه قال  -٧٨١
 هنم نسئاً قَطُّ أَحيش تراَء ما رأَيعليه م. مح فقت.  

رأَيت النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مبكَّةَ وهو  :وعن أيب جحيفَةَ وهبِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -٧٨٢
لٍ ، فَخائحٍ وناضن نفَم ، هضوئبِاللٌ بِو جرمٍ فَخأَد نراَء ممح لَه ةطَحِ يف قُبلَّم بِاَألبوس هلَيلّى اُهللا عالنىب ص جر

اه ههنا وههنا ، يقولُ وعلَيه حلَّةٌ حمراُء ، كَأَنى أَنظر إِىل بياضِ ساقَيه ، فَتوضأَ وأَذَّنَ بِاللٌ ، فَجعلْت أَتتبع فَ
ثُم ركزت لَه عنزةٌ ، فَتقَدم فَصلَّى يمر بين يديه الكَلْب  .حي على الصالة ، حي على الفَالَحِ : يميناً وشماالً

نعمالَ ي ارماحلعليه . و فقةُ« .متزنة  »العكازالع حنْو بفتح النون.  

لّى اُهللا علَيه وسـلَّم وعلَيـه   رأَيت رسولَ اللَّه ص :وعن أيب رِمثة رفاعةَ التميمي رضي اللَّه عنه قال  -٧٨٣
 رانضصحيحٍ  .ثوبان أَخ ادنأَبو داود ، والترمذي بإِس رواه.  

وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم دخلَ يوم فَتحِ مكَّةَ وعلَيه عمامـةٌ   -٧٨٤
  .رواه مسلم . سوداُء 
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كأَىن أَنظر إِىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن أيب سعيد عمرو بن حريث رضي اللَّه عنه قال  -٧٨٥
 هكتفي نيفيها بى طَرخأَر اُء قددوةٌ ساممع هليرواه مسلم  .وع.  

  .م خطَب الناس ، وعلَيه عمامة سوداُء أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: ويف رواية له       

كُفِّن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف ثالثة أَثْـوابٍ بـيضٍ    :وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٧٨٦
  .متفق عليه  .سحولية من كُرسف ، لَيس فيها قَميص وال عمامةٌ 

«  قَريـة بـاليمنِ  : ثياب تنسب إِىل سـحولٍ  : بفتحِ السني وضمها وضم احلاء املهملتني  » السحوليةُ« 
  .القُطْن :  »والكُرسف 

 خرج رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ذات غَداة وعلَيه مرطٌ مرحلٌ من شعرٍ أَسـود  :وعنها قالت  -٧٨٧
  .رواه مسلم 

هو الذي فيه صورةُ رِحال اِإلبل : بالْحاِء املهملة  »واملُرحل «  .وهو كساَء : بكسر امليم  »املرط «        
 اراَألكْو هيو ،.  

كُنت مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ذات ليلَـة يف   :وعن املُغرية بن شعبةَ رضي اللَّه عنه قال  -٧٨٨
نعم ، فَنزلَ عن راحلته فَمشى حىت توارى يف سواد اللَّيلِ مث جاَء : قلت  »أَمعك ماء ؟ «  :ال يل مسريٍ ، فق

يراعذ رِجخأَنْ ي عطتسفلم ي ، وفص نةٌ مبج لَيهعو ههجلَ وسفَغ ، ةاواِإلد نم هعلَي غْتمنها حـىت  فَأَفْر ه
جرفقـال  أَخ هفَّيخ ت َألنزعيوأَه ه ثُمبرأْس حسمو هاعيرلَ ذسفَغ ، ةفَلِ اجلُبأَس نا ممـا فَـإِىن   «  :ههمدع

  .متفق عليه . ومسح علَيهِما  »أَدخلْتهما طَاهرتنيِ 

 نِو: ويف روايةييقَةُ الْكُمةٌ ضيةٌ شامبج هلَيع .  

 ويف رواية : وكبت ةوه القصةَ كانت يف غَزأَنَّ هذ.  
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 باب استحباب القميص -١١٨

كان أَحب الثِّيابِ إِىل رسول اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم     :عن أُم سلمةَ رضي اللَّه عنها قالت   -٧٨٩
 حديث حسن : رواه أبو داود ، والترمذي وقال  .القَميص.  

  واِإلزار اب صفة طول القميص والكمب -١١٩
 وطرف العمامة وحترمي إسبال شيء من ذلك على سبيل اخليالء وكراهته من غري خيالء

كان كُم قميصِ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه   :عن أَمساء بنت يزيد األنصارِية رضي اللَّه عنها قالت  -٧٩٠
  . حديث حسن  : اود ، والترمذي وقال رواه أبو د.  وسلَّم إِىل الرسغِ

من جر ثَوبه خيالَء لَم ينظُـر  «  :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنّ النىب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٧٩١
 ةاميم القوي خى إِال أَنْ أَ :فقال أَبو بكر  »اللَّه إِليهرتسيارسول اللَّه إِن إِزارى ي،هداهعفقال له رسول اللَّـه   ت

  .»إِنك لَست ممن يفْعلُه خيالَء «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه 

م القيامـة  ال ينظُر اللَّه يو«  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٧٩٢
  .متفق عليه  »إِىل من جر إِزاره بطراً 

رواه  »ما أَسفَلَ من الْكَعبينِ من اِإلزار ففي النـار  «  :وعنه عـن النىب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال   -٧٩٣
  .البخاري 

ثالثةٌ ال يكَلِّمهم اللَّه يوم القيامة ، «  :سلَّم قال وعن أيب ذر رضي اللَّه عنه عن النىب صلّى اُهللا علَيه و -٧٩٤
 أَليم ذَابع هلُمو ، كِّيهِمزال يهم ، وإِلَي ظُرنارٍ : قال  »وال يرلَّم ثالث موس هلَيلّى اُهللا عفقَرأَها رسولُ اللَّه ص

 . يا رس: قال أَبو ذَر مه نوا موا وخِسرقال  ول اللَّه ؟خاب:  »   بِـاحلَلف هتـلْعس قفاملُنانُ واملُسبِلُ ، واملن
  .رواه مسلم  »الكاذبِ 

  . »املُسبِلُ إِزاره «  :ويف رواية له        
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 اِإلسـبالُ يف اِإلزارِ ، « :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، عن النىب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم قـال    -٧٩٥
امةيالق ميو نظُرِ اللَّه إليهالَء لَم يييئا خش رج من ، امةمالعيصِ ، ووالقَم«   رواه أبو داود،ُ والنسائى بإسـناد

  .صحيح 

 رأَيت رجالً يصدر الناس عن رأْيه الَ يقُولُ شيئاً :وعن أيب جري جابر بن سلَيم رضي اللَّه عنه قال  -٧٩٦
 وا عنه ، قلتردلَّم : من هذا ؟ قالوا : إِالَّ صوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص .يا رسولَ : قلت المالس ليكع

قلت : قال  »السالم علَيك : ال تقُل علَيك السالم ، علَيك السالم حتيةُ املوتى قُلِ « :قال     مرتينِ     اللَّه 
أَنا رسول اللَّه الذي إِذا أَصابك ضر فَدعوته كَشفَه عنك ، وإِذا أَصابك عـام  « :أَنت رسول اللَّه ؟ قال : 

 ا علَيكهده رتفَدعو ، كلَتلَّت راحفَض ، فالة ضٍ قَفْرٍ أَوبِأَر ا لك ، وإِذَا كُنتهأَنبت هتعوة فَدقـال   »سن :
« فَما سببت بعده حرا ، وال عبداً ، وال بعرياً، وال شاةً : قال  »ال تسبن أَحداً «  :قال . اعهد إِيلَّ : قلت 

 وفاملعر نإِنَّ ذلك م ،كوجه بِسطٌ إِليهنم اك وأَنتأَخ كَلِّمئاً ، وأَنْ تيش املعروف نرنَّ محقال توارفَع . و
 إِزارك  وإِنَّ اللَّه ال حيـب يلةن املخا مهبال اِإلزارِ فَإِنوإِس فإىل الكَعبني ، وإِياك اقِ ، فَإِن أبيتالس فإِىل نِص

 عليه ا وبالُ ذلكمفإِن ، علَم فيهمبا ت رهعيفال ت فيك لَمعا يمب ركيعمك وتش رؤيلة ، وإن امرواه أبـو   »املَخ
  .حديثٌ حسن صحيح : اود والترمذي بإِسناد صحيحٍ ، وقال الترمذي د

بينما رجل يصلِّى مسبِلٌ إِزاره، قال له رسول اللَّه صـلّى اُهللا   :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -٧٩٧
يـا  : فقال لـه رجـلٌ    »فَتوضأْ اذهب « :فَذهب فَتوضأَ ، مث جاَء ، فقال »اذهب فَتوضأْ «  :علَيه وسلَّم 
إِنه كانَ يصلِّى وهو مسبلٌ إِزاره ، إِن اللَّـه ال  «  :مالك أَمرته أَن يتوضأَ مث سكَت عنه ؟ قال . رسول اللَّه 

  . »يقْبلُ صالةَ رجلٍ مسبِلٍ 

  .رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم 

٧٩٨- غقال وعن قَيسِ بن بشرٍ الت رىن أيب : ليببرداِء     أَخقال     وكان جليساً أليب الد:   مشـقكان بِد
  جـالسا يداً قَلَّموحتالً موكان رج ،ةاحلنظَلي لَّم يقال له سهلُ ابنوس هلَيلّى اُهللا علٌ من أَصحاب النىب صجر

ا هو صالةٌ ، فَإِذا فرغَ فَإِنمإِن ، اساِء ، النردند أيب الدع حنا ونبِن رفَم ، لَهحىت يأْيتَ أه ا هو تسبيح وتكبريم
بعثَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم سريةً فَقَدمت : قال . كَلمةً تنفَعنا وال تضرك ، : فقال له أَبو الدرداِء 

املَجلس الذي يجلس فيه رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فقال لرجـلٍ إِىل  ، فَجاَء رجلٌ منهم فَجلس يف 
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 بهنفقال : ج ، نل فالنٌ فَطَعو ، فَحموالعد حنا ننالتقَي نيا حأَيتنر ى : لَونا مذْهخ . ، فَارِيالغ الما الغوأَن
مـا أَرى بِـذَلَك بأْسـاً ،    : فسمع بِذلك آخر فقال . ما أَراه إِال قَد بطَلَ أَجره : كَيف ترى يف قوله ؟ قال

 »سبحان اللَّه ؟ ال بأْس أَن يـؤجر ويحمـد   «  :فَتنازعا حىت سمع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال 
أأَنت مسعت ذَلك من رسول اللَّه صـلّى اُهللا  : لك ، وجعلَ يرفَع رأْسه إِلَيه ويقُولُ فَرأَيت أَبا الدرداِء سر بِذ

  .نعم ، فما زال يعيد علَيه حىت إِنى َألقولُ لَيربكَن على ركْبتيه : علَيه وسلَّم،؟ فيقول 

قال لَنا رسـول اللَّـه   : كَلمةً تنفَعنا وال تضرك ، قال: أَبو الدرداِء فَمر بِنا يوماً آخر ، فقال له : قال       
مث مر بِنا يوماً آخر ، فقال   .» املُنفق على اخلَيلِ كالباسط يده بالصدقة ال يقْبِضها«  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

نعم الرجلُ خريم «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : فَعنا وال تضرك ، قال كَلمةً تن: له أَبو الدرداِء 
فبلغَ ذلك خرمياً، فَعجلَ فَأَخذَ شفرةً فَقَطَع ا جمته إِىل أُذنيه ،  »اَألسدي ، لوال طُولُ جمته وإِسبالُ إِزارِه 

هارإِز ه  ورفعاقَياف سصاِء . إِىل أَندرو الدأَب فَقَالَ لَه رماً آخوا يبن رم قَـالَ   : ثَم كـرضا والَ تنفَعنمةً تكَل :
كم ، فَأَصـلحوا رِحـالَ  . إِنكُم قَادمونَ على إِخوانِكُم «  :سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 

رواه أَبو .  »وأَصلحوا لباسكُم حىت تكُونوا كَأَنكُم شامة يف الناسِ ، فَإِنَّ اللَّه الَ يحب الفُحش والَ التفَحش 
  . وقد روى له مسلم  داود بإِسناد حسنٍ ، إِالَّ قَيس بن بشر ، فاختلَفُوا يف توثيقه وتضعفيه ، 

إزرةُ املُسلمِ إِىل «  قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عيد اخلدرِي رضي اللَّه عنه قالوعن أيب س -٧٩٩
 جرالَ حاقِ ، والس فنص     احنال ج يف      أَو ـونيِ فَهبالكع فَلَ منا كانَ أَسنِ ، فَميبالكَع نيبو هنيفيما ب

  . »، ومن جر إِزاره بطَراً لَم ينظرِ اللَّه إِلَيه النارِ

  .رواه أَبو داود بإِسناد صحيح 

مررت على رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم ويف إِزاري    :وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٨٠٠
. فَزِدت ، فَما زِلْت أَتحراها بعـد   ،»زِد« :فَرفعته ثُم قَالَ  »رفَع إِزارك يا عبد اللَّه ، ا«  :فَقَالَ . استرخاٌء 

  .رواه مسلم  .»إِىل أَنصاف الساقَينِ: إِىل أَين ؟ فَقَالَ : فَقَالَ بعض القُومِ 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


جر ثَوبه خيالَء لَم ينظُرِ اللَّه إِلَيه يوم القيامة  من«  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -٨٠١
 .إِذن تنكَشف أَقْدامهن  :قَالَت. »يرخني شبراً«  :قالَ  فَكَيف تصنع النساُء بِذُيولهن ، :فقالَت أُم سلَمةَ  »

  . »فيرخينه ذراعاً الَ يزِدنَ «  :قال 

  .حديث حسن صحيح : رواه أبو داود ، والترمذي وقال 

  باب استحباب ترك الترفع يف اللباس تواضعاً -١٢٠
 قد سبق يف باب فضل اجلوع وخشونة العيش جملٌ تتعلق ذا الباب

تـرك اللِّبـاس    مـن « :وعن معاذ بن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٠٢
ح أَي ره منخيقِ حىت يوسِ اخلَالئؤلى رع ةيامالق موي اللَّه دعاه ، هعلَي رقْدي وهعاً للَّه ، وواضاَء تلَلِ اِإلميان ش

  . »يلبسها 

  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال 

  باب استحباب التوسط يف اللباس -١٢١
 ا يزري به لغري حاجة وال مقصود شرعيوال يقتصر على م

«  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن عمرو بن شعيبٍ عن أَبيه عن جده رضي اللَّه عنه قال  -٨٠٣
  . »إِن اللَّه يحب أَنْ يرى أَثَر نِعمته على عبده

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

  ب حترمي لباس احلرير على الرجالبا -١٢٢
 وحترمي جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء

الَ تلْبسوا احلرير «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن عمر بن اخلطَّاب رضي اللَّه عنه قال  -٨٠٤
 هسلْبي ا لَمينيف الد لَبِسه نفَإنَّ م ، عليه  ». يف اآلخرة متفق.  
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 »إنما يلبس احلرير من ال خالق لَـه «  :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : وعنه قال  -٨٠٥
  .متفق عليه 

 خاريللب رة «  :ويف روايةيف اآلخ لَه الَقالَ خ نم« .  

 قولُه:  » لَه الَقال خ نم« ،  أَي : لَه صيبالَ ن.  

من لَبِس احلرير يف الدنيا لَم «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنس رضي اللَّه عنه قال  -٨٠٦
 ةيف اآلخر هلْبسعليه  »ي متفق.  

علَيه وسلَّم أَخذَ حرِيراً ، فَجعلَه يف يمينه رأَيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا  :وعن علي رضي اللَّه عنه قال  -٨٠٧
  . »إنَّ هذَينِ حرام على ذُكُورِ أُميت «  :، وذَهباً فَجعلَه يف شماله ، ثُم قَالَ 

  رواه أبو داود بإسناد حسن

حرم لبـاس  «  :علَيه وسلَّم قال وعن أيب موسى األشعري رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا  -٨٠٨
  . »احلَرِيرِ والذَّهب على ذُكُورِ أُميت ، وأُحلَّ إلناثهِم 

  .رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح 

هب والفضة أنْ نشرب يف آنِية الذَّ نهانا النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن حذَيفَة رضي اللَّه عنه قال  -٨٠٩
 هلَيس علجاج وأنْ نيبالدسِ احلَرِيرِ ولُب نا ، وعيهأْكُل فأنْ نرواه البخاري .، و.  

 باب جواز لبس احلرير ملن به حكّة -١٢٣

حمنِ بنِ عوف رخص رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم للزبري وعبد الر :عن أنس رضي اللَّه عنه قال  -٨١٠
  .متفق عليه  .رضي اللَّه عنهما يف لبسِ احلَرِيرِ حلكَّة ما 
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 باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها -١٢٤

  . »ار الَ تركَبوا اخلَز والَ النم«:ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمقال رسولُ اللَّ: عن معاويةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -٨١١

  .حديث حسن ، رواه أَبو داود وغريه بإسناد حسنٍ  

  .م نهى عن جلُود السباعِأنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّح عن أَبيه ، رضي اللَّه عنه ،وعن أيب امللي -٨١٢

  .رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بأَسانِيد صحاح 

  .َى عن جلُود السباعِ أنْ تفْترش : ي ويف رواية الترمذ

 باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعالً أو حنوه -١٢٥

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا استجد ثَوبـاً   :عن أيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  -٨١٣
 همباس اهةً ، أَ    مسماماًء يقُولُ عرِد يصاً ، أَوقَم و:  » ريخو هريخ أَلُكأَس ، نِيهتوكَس تأَن داحلَم لك ماللَّه

 لَه نِعما ص روش هرش نم وذُ بِكوأَع ، نِع لَهما ص« .  

  .حديث حسن : رواه أبو داود ، والترمذي وقال 

 ليمني يف اللباسباب استحباب االبتداء با -١٢٦

انظر الباب التاسع والتسعون يف استحباب ( .هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا األحاديث الصحيحة فيه 
  )تقدمي اليمني يف كل ما هو من باب التكرمي
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  كتاب آداب النوم كتاب آداب النوم 
  باب آداب النوم واالضطجاع -١٢٧

  عود والس واجلليس والرؤياقوال 

كَانَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا أَوى إىل فراشه : زبٍ رضي اللَّه عنهما قال عن الْبراِء بن عا -٨١٤
اللَّهم أَسلَمت نفِْسي إليك ، ووجهت وجهي إلَيك ، وفَوضـت أَمـرِي   «  :نام على شقَّه اَألمينِ ، ثُم قال 

إلَيك ، رغْبةً ورهبةً إلَيك ، ال ملْجأ وال منجى منك إالَّ إلَيك ، آمنت بِكتابك الذي  إلَيك ، وأَجلَأْت ظهري
 لْتسالذي أَر كبينو ، زلتأَن« .  

  .رواه البخاري ذا اللفظ يف كتاب األدب من صحيحه 

إذَا أَتيت مضجعك فَتوضأْ وضوَءك للصالة «  :لَّم قال يل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس: وعنه قال  -٨١٥
  .متفق عليه  »واجعلْهن آخر ما تقول «  :وذَكَر نحوه ، وفيه  ».. ، ثُم اضطَجِع على شقِّك اَألمينِ ، وقُلْ 

٨١٦-  اللَّه عنها قالت لّى  :وعن عائشةَ رضيص يبةَ  كَانَ النـرشى عدلِ إحن اللَّيصلِّي ملَّم يوس هلَياُهللا ع
،  فيوذنـه ركْعةً ، فَإذا طلَع الْفَجر صلَّى ركْعتينِ خفيفتينِ ، مثَّ اضطَجع على شقِّه األمين حتى يجِيَء املُؤذِّنُ 

  .متفق عليه 

ن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا أَخذَ مضجعه من اللَّيلِ وضع كا : :وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قال  -٨١٧
احلَمد للَّه اَلَّذي أَحيانـا  « :وإذا استيقَظَ قَالَ  »اللَّهم بِاسمك أموت و أَحيا «  :يده تحت خده ، مثَّ يقُولُ 

شا وإليه النناتا أَمم دبع رواه البخاري .  »ور.  

بينما أنا مضـطَجِع يف الْمسـجِد   «قال أيب  :يعيش بنِ طخفَةَ الغفَارِي رضي اهللا عنهما قال  وعن  -٨١٨
اهللا  فَنظرت ، فإذَا رسول: قال  »يبغضها اُهللا  إنَّ هذه ضجعةٌ «  بطْنِي إذَا رجلٌ يحركُنِي بِرِجله فقال علَى 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم
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من قَعد مقْعداً لَم يذْكُرِ «  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨١٩
عطَجنِ اضمرةٌ ، واهللا تعاىل ت نم لَيِهع تكَان يهـن   اهللا تعاىل فلْيِه مع تكَان يهاهللا تعاىل ف ذْكُرعاً الَيطَجضم

   بكسر التاء  »الترةُ «  .رواه أبو داود بإسناد حسن  »اِهللا ترةٌ 

  باب جواز االستلقاء على القفا -١٢٨
 ووضع إحدى الرجلني على األخرى إذا مل يخف انكشاف العورة وجولز القعود متربعاً وحمتبياً 

ن عبد اهللا بن يزيد رضي اهللا عنه أنه رأى رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مسـتلقياَ يف املسـجد   ع -٨٢٠
  .واضعاً إحدى رِجليه على اُألخرى متفق عليه 

جر تربع يف صلَّى الْفَ كان النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذَا «  :وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال  -٨٢١
  .حديث صحيح ، رواه أبو داود وغريه بأسانيد صحيحة »مجلِسه حتى تطْلُع الشمس حسناء 

رأيت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بفناء الكَعبِـةَ محتبيـاً    :وعنِ ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  -٨٢٢
بِي فصوهكَذَا ، و هيداءبِيالقُرفُص وباء، وَ هتيِه االحرواه البخاري د.  

رأيت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو قَاعد القُرفُصاَء  :وعن قَيلَةَ بِنت مخرمةَ رضي اهللا عنها قالت  -٨٢٣
عأُر لسةجيف ال عشخلَّم املُتوس هلَيلّى اُهللا عرسول اهللا ص قِ   فلما رأيتالفَـر ـنم رواه أبـو داود ،   .دت

  .والترمذي

٨٢٤- رضي اهللا عنه قال روعنِ الش ديوالس هكذا  :يد بن سأنا جلَّم ووس هلَيلّى اُهللا عمر يب رسولُ اهللا ص
 عدةَ املَغضوبِ علَـيهم ، تقْعد قأ :، وقَد وضعت يديِ اليسرى خلْف ظَهرِي واتكأْت علَى إلية يدي فقال 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ 

 باب يف آداب الس واجلليس -١٢٩

اليقيِمن أحدكُم رجـالً  «  قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن ابنِ عمر رضي اهللا عنهما قال  -٨٢٥
وا وتعوست نيه ولكف لسجمث ي لسهجم نحوا مفَس«   جِلـسي سه لَملجم نلٌ مجر إذا قامَ  له رمع كَان ابنو
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  .متفق عليه . فيه 

إذا قـاَم أحـدكُم مـن    «  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول هللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٢٦
  .سلم رواه م »مجلسٍ ثُم رجع إلَيه فَهو أحق بِه 

كُنا إذَا أَتينا النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جلَس أَحـدنا  «  :وعن جابر بنِ سمرةَ رضي اللَّه عنهما قال  -٨٢٧
  .حديث حسن : والترمذي وقال . رواه أبو داود .  »حيثُ ينتهي 

الَ « :ال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  ق: أيب عبد اهللا سلْمان الفارِسي رضي اهللا عنه قال  وعن  -٨٢٨
ي ته ثُميطيب ب نم مسي أو نِههد من هنيدطُهر و من طاعتما اس رطهتيعة واجلُم مولٌ يجِسلُ رتغفَالَ ي جرخ

تصني لهُ  ثُم بلّي ما كُتصي ثُم اثْنني نيب قفَرى   يـراُألخ ةعن اجلمْيبو هنيما ب له رإال غُف اإلمام كَلَّمإذَا ت« 
  .رواه البخاري 

«  :وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال  -٨٢٩
  .حديث حسن : رواه أبو داود، والترمذي وقال  » ما الحيلُّ لرجل أن يفَرق بين اثْنينِ إال بإذْنِهِ

  .»اليجلس بين رجلين إال بإذْنِهما «  :ويف رواية أليب داود 

وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لَعن من جلَس وسطَ احلَلْقَةَ  -٨٣٠
  .د حسن رواه أبو داود بإسنا. 

ملْعونٌ علَى لسان محمد صـلّى اُهللا   :وروى الترمذي عن أيب مجلزٍ أن رجالً قَعد وسطَ حلقْة فقال حذَيفَةُ 
  لْقـةـطَ الْحسو لَسج نلَّم موس هلَيلّى اُهللا عص دمحم انسلَى لاهللا ع نلَع لَّم أووس هلَيمـذي  قـال التر  .ع

  . حديث حسن صحيح  : 

خيـر  «  اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقـول  وعن أيب سعيد  -٨٣١
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري  »الْمجالسِ أوسعها 

من جلَس يف مجلـس  «  :اُهللا علَيه وسلَّم قال رسول اهللا صلّى : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -٨٣٢
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سبحانك اللَّهم وحبمدك أشـهد أنْ ال إلـه إال أنـت    : فَكثُر فيه لَغطُه فقال قَبلَ أنْ يقُوم من جملْسه ذلك 
حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »إال غُفر لَه ماَ كانَ  يف جملسه ذلك : أستغفرك وأتوب إليك 

.  

كان رسول صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ بآخرة إذَا أراد أنْ يقُـوم   :وعن أيب برزةَ رضي اهللا عنه قال  -٨٣٣
ـ   »سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أنْ ال إله إال أنت أَستغفرك وأتوب إِلَيك «  من الْمجِلسِ جلٌ فقـال ر

رواه  »ذلك كفَّارةٌ لماَ يكُونُ يف الْمجلسِ « :يارسول اهللا إنك لَتقُولُ قَوالَ ماكُنت تقُولُه فيما مضى ؟ قال 
   . صحيح اإلسناد:عائشة رضي اهللا عنها وقال  اية أبو داود ، ورواه احلاكم أبو عبد اهللا يف املستدرك من رو

قَلَّما كان رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقوم من مجلـس   :هللا عنهما قال وعن ابن عمر رضي ا -٨٣٤
اتوؤالَِء الَّدع ودعحىت ي  »   ـكتك، ومـن طَاعيتَصعم نيا وبننيما حتُولُ بِه ب كتيشخ نا ماقِْسم لَن الَّلهم
اْلي نوم ،كتنا بِه جنلِّغبا ماتنيالد بائصنا ملَينُ بِه عهِونا مـا  . قيٍن ماتتارناَ، وِقُوصناَ، وأباعمنا بأسعتم مالَّله

مِصيبتنا يف أحييتنا ، واجعلْه الوارِثَ منا ، وِاجعل ثَأرنا على من ظَلَمنا، وانصرنا على من عادانا ، وال تجعلْ 
رواه الترمذي وقـال   »يننا ، وال تجعلِ الدنيا أكبر مهِّنا وال مبلغ علْمنا ، وال تسلِّط علَينا من ال يرحمناَ د

  .حديث حسن 

ما من قَومٍ يقومـونَ مـن   «  قال رسول صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -٨٣٥
رواه أبو داود بإسـناد   »ال يذكُرون اهللا تعاىل فيه إال قَاموا عن مثلِ جيفَة حمارٍ وكانَ لَهم حسرةً  مجلسٍ

  .صحيح 

ما جلَس قَوم مجلساً مل يذْكروا اهللا تعالَى فيـه ولَـم   «  :وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٣٦
بِيُّلوا على نصم يلَه اَء غَفَرم ، وإنْ شهذَّبرةٌ ، فإِنْ شاَء عت هملَيرواه الترمـذي وقـال    »هم فيه إالَّ كانَ ع
  .حديث حسن 

من قعد مقْعداً مل يذْكُرِ اهللا تعاىل فيه كَانت عليه من اهللا «  وعنه عن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم -٨٣٧
وقد سبق قريبا . رواه أبو داود  »ضطجع مضطَجعاً اليذْكر اهللا تعاىل فيه كَاَنت عليه من اهللا ترةٌَ ترة، ومن ا
  فيه »الترةَ «  ، وشرحنا
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  باب الرؤيا وما يتعلق ا -١٣٠
 .} ومن آياته منامكم بالليل والنهار { ):  ٢٣الروم (قال اللَّه تعاىل 

مل يبق مـن  «  :مسعت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : رة رضي اهللا عنه قال وعن أيب هري -٨٣٨
 راتشة إال املبوب؟ قال : قالوا  »الن راتا املُبشمحةُ «  :والا الصيرواه البخاري  »الُّرؤ.  

ا اقترب الزمانُ لَم تكَد رؤيا الُمؤمن تكذب ، ورؤيا إذَ«  :وعنه أن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٣٩
 وةبالن نًءا مزج نعيبأرو ةست ٌء منزنِ جمقُ« :ويف رواية. متفق عليه  »املُؤداأصيؤديثاً : كُم رقكُم حدأص«.  

من رآين يف املنامِ فَسيراينِ يف الَيقَظَة أو كأنمـا  «  :م قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعنه قال  -٨٤٠
 قَظَةطانُ يب  رآين يف الييمثَّلُ الشتمتفق عليه .  »الي .   

إذا رأى أَحدكُم «  :وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول  -٨٤١
فَال يحدثْ بها إال مـن  : ويف رواية     يحبها فَإنما هي من اهللا تعاىل فَليحمد اهللا علَيها ولْيحدثْ بِها رؤيا 

 بحـا      يذكْرها ألحد فإال يا وهرش ذْ منعتسفَلي طانيالش مـا هي منفإن هكرر ذَلك مما يإذا رأى غَيو
ُّمتفق عليه  »ره ال تض .   

الرؤيا الصـالَحةُ ويف روايـة   «  :قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال  -٨٤٢
، ولْيتعوذْ مـن   الرؤيا احلَسنةُ من اهللا ، واحلُلُم من الشيطَان ، فَمن رأى شيئاً يكرهه فَلْينفُثْ عن شماله ثَالَثاً

 هرضها ال تطان فَإنيَفثُ «  .متفق عليه  »الشالن« هعم الريِق لطيف فخن.  

إذَا رأى أحـدكُم الرؤيـا   «  :وعن جابر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال   -٨٤٣
 »ثاً ، وليستعذْ باهللا من الشيطان ثَالثاَ ، وليتحول عن جنبِه الذي كان عليـه  يكْرهها فلْيبصق عن يسارِه ثَالَ

  .رواه مسلم 

إنَّ «  :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أيب األسقع واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال  -٨٤٤
غَيرِ أبِيه ، أو يري عينه مامل تر ، أو يقولَ على رسول اهللا صـلّى اُهللا  من أعظَم الفَرى أن يدعي الرجلُ إىل 

  .رواه البخاري  »علَيه وسلَّم ما لَم يقُلْ 
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    كتاب السالم كتاب السالم 
  باب فضل السالم واألمر بإفشائه -١٣١

  .} أنسوا وتسلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تست{ : قال اللَّه تعاىل
  .} فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم حتية من عند اللَّه مباركة طيبة { :  وقال تعاىل
  .} وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { :  وقال تعاىل
  .} سالم : السالماً، ق: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني إذ دخلوا عليه فقالوا{ :  وقال تعاىل

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رجال سأل رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   -٨٤٥
  .متفق عليه . » تطْعم الطَّعام ، وتقْرأُ السالم علَى من عرِفَت ومن لَم تعرِف «  أي اْإلسالم خير ؟ قال

ملا خلَق اهللا آدم صلّى اُهللا علَيـه  «  رة رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالوعن أيب هري -٨٤٦
اذْهب فَسلِّم علَى أُولئك نفَرٍ من الَمالَئكة جلُوس فاستمع ايحيونك فَإنهـا تحيتـك وتحيـةُ    : وسلَّم قال 

  .متفق عليه » ورحمةُ اهللا : السالمُ  علَيك ورحمةُ اهللا ، فَزادوه : لسالم علَيكُم، فقالوا ا: فقال . ذُريتك

: أمرنا رسولُ اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِسبعٍ  :وعن أيب عمارة الرباء بن عازبٍ رضي اهللا عنهما قال  -٨٤٧
نائز ، وتشميت العاطس ، ونصرِ الضعيف ، وعون املظلوم، وإفْشاِء السالم ، واتباع اجلَ. بِعيادة الَمرِيضِ «

   . متفق عليه ، هذا لفظ إحدى روايات البخاري  »وإبرارِ املقسم 

ـ «  قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -٨٤٨ تةَ حلُوا اجلَنخدى ال ت
ـ   يـالم بوا السم ؟ أفْشتبحاَبت وهملْتإذا فَع ئلَى شع لُّكُمال أدوا ، أَوىت حتَابنوا حؤمال توا ونمؤكُم ترواه » ن

   . مسلم 

 مسعت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول: وعن أيب يوسف عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال  -٨٤٩
 »يلوا اجلُنخدت ، اس نياملُّوا والنصو ، لُوا اْألرحامصو ،اموا الطْعمأْطعالم ، ووا السأفْش اسا النهة بسالم ا أي
  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال » 
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ـ    وعن الطفيل بن أيب بن كعب أنه كان يأيت  -٨٥٠ إىل صـاحب بيع ـهعال عبد اهللا بن عمر فيغدو مة و
: فَجِئْت عبد اهللا بن عمر يوماً فاستْتبعين إىل السوقِ فقُلْت لَه  :مسكني وال أحد إال سلّم عليه ، قال الطُّفيلُ 

جمالس السوق ؟  ماتصنع بالسوقٍ وأنت ال تقف على البيع وال تسألُ عن السلع وال تسوم ا وال تجلس يف 
وكانَ الُطُّفَيلُ ذَا بطْن إنما نغدو من أجل السالم نسـلِّم  . ولُ اجلس بنا ههنا نتحدث ، فقال يا أبا بطْنوأق

 يناهلَق نلَى مطَّإ بإسناد صحيح  ،عرواه مالك يف املو.  

  باب كيفية السالم -١٣٢
فيأيت بضمري اجلمـع وإن كـان   . لَّه وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ال: ستحب أن يقول املبتدئ بالسالم
: فيأيت بواو العطـف يف قولـه  . وعليكم السالم ورمحة اللَّه وبركاته: املسلم عليه واحداً، ويقول ايب

 .وعليكم

: جاَء رجل إىل النيب صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم فقـال     :عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال  -٨٥١
ع الملَّم السوس هلَيلّى اُهللا عفقال النيب ص ، لَسمث ج هلَيع ّدلَيكُم ، فَر: »رشفَقَالَ  »ع راَء آخمث ج :  ـالمالس

السالم علَيكُم ورحمةُ اهللا : مث جاَء آخر فَقَالَ  ، »عشرون « :علَيكُم ورحمةُ اهللا ، فَردّ عليه فَجلَس ، فقال 
  .حديث حسن : رواه أبو داود والترمذي وقال .  »ثَالَثُونَ «  :وبركَاته ، فَردّ عليه فَجلَس ، فقال 

٨٥٢-  أُ   (( :قال يل رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالتقـرهذا جِربِيـلُ ي
لَامالس كلَيع((  قالَت:  قُلت) :ه الَيعوهكَاتربةُ اهللا ومورح المعليه ))لس متفق.  

  .ويف بعضها حبذفها ، وزيادة الثقة مقبولة  ))وبركَاته((:وهكذا وقع يف بعض روايات الصحيحني 

٨٥٣- ى تا ثَالثاً حتادهلَّم كان إذا تكلم بِكَلمة أعوس هلَيلّى اُهللا عم وعن أنسٍ رضي اهللا عنه أن النيب صفَه
وهذا حممولٌ علَى ما إذا كان اجلَمع . عنه، وإذا أتى على قوم فَسلَّم علَيهم سلَّم علَيهم ثَالثاَ ، رواه البخاري 

  .كثرياَ 
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ن نصيبه م صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  كُنا نرفَع للنيب  :وعن الْمقْداد رضي اهللا عنه يف حديثه الطويل قال  -٨٥٤
 هلَيلّى اُهللا عاء النيب صقَظان فَجالي عسميماً وائتسليماً  اليوقظُ ن لِّمساللَّيلِ فَي نجِيئُ من فَيالَّلب  ـلملَّم فَسوس

لمسرواه مسلم كما كان ي ،.  

٨٥٥- لَّم موس هلَيلّى اُهللا عيزيد رضي اهللا عنها أن رسول اهللا ص ـبةٌ  عن أمساء بنتعصماً وجِد يويف املَس ر
  .من النساء قُعود فألوي بِيده بالتسليم 

وهذا حممول على أنه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جمع بني اللَّفظ واإلشارة . حديث حسن : رواه الترمذي وقال 
  . »فَسلَّم علينا «  :، ويؤيده أن يف رِواية أيب داود 

علْيـك  : أتيت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقلُت  :أيب جري اهلجيمي رضي اهللا عنه قال  وعن -٨٥٦
رواه أبـو داود ،   »التقُلْ علَيك السالم، فإن علَيك السالم تحيـةُ املـوتى    :فقال . السالم يا رسول اهللا 

  .د سبق بِطوله وق. حديث حسن صحيح : والترمذي وقال 

 باب آداب السالم -١٣٣

يسـلِّم الراكـب علَـى    «  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٥٧
والصغري علـى   :ويف رواية البخاري . متفق عليه  »الْماشي ، والْماشي علَي القَاعد ، والقليلُ على الكَثيِرِ 

  . »الْكَبِريِ 

 :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب أُمامة صدي بن عجالن الباهلي رضي اهللا عنه قال  -٨٥٨
  .))إنَّ أوىلَ الناس باهللا من بدأهم بالسالَم «

يارسولَ اهللا، الرجالن يلْتقيـان   رواه أبو داود بإسناد جيد ، ورواه الترمذي عن أيب أُمامةَ رضي اهللا عنه قيلَ
  .حديث حسن : ، قال الترمذي  أوالهما باهللا تعاىل أيّهما يبدأُ بالسالمِ ، قال
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  باب استحباب إعادة السالم -١٣٤
 على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل مث خرج مث دخل يف احلال ، أو حال بينهما شجرة وحنوها 

يرة رضي اللَّه عنه يف حديث املِسيِء صالته أنه جاء فَصلَّى ثُم جاء إىل النيب صلّى اُهللا علَيه عن أيب هر -٨٥٩
فَرجع فَصلَّى ، ثُم جاء فَسلَّم علَـى   »ارجع فَصلِّ فَإنك مل تصلِّ«  :وسلَّم فَسلَّم علَيه فَردّ علَيه السالم فقال 

  .متفق عليه . ى اُهللا علَيه وسلَّم حتى فَعل ذلك ثَالثَ مرات النيب صلّ

إذا لقي أَحدكُم أخاه فَلْيسلِّم علَيه ، فَإنْ حالَـت  «  :وعنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٦٠
 هيلَق ثُم رجح أو ارةٌ أو جِدرجا شمهنيه بلَيع لِّمسرواه أبو داود  »فَلْي.  

  باب استحباب السالم إذا دخل بيته -١٣٥
 .} فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم حتية من عند اللَّه مباركة طيبة { :  قال اللَّه تعاىل

ي ، إذا دخلْت علـى  يابن«  قال يل رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أنس رضي اهللا عنه قال  -٨٦١
 كتيلَى أهلِ بعو كلَيركةً عب كُني لِّمفَس كلأه«  

  .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال 

 باب السالم على الصبيان -١٣٦

لَيه وسلَّم كانَ رسول هللا صلّى اُهللا ع :عن أنس رضي اهللا عنه أنه مر على صبيان فَسلَّم علَيهم وقال  -٨٦٢
فْعلُهمتفق عليه .  ي.  

  واملرأة من حمارمه  باب سالم الرجل على زوجته -١٣٧
 وعلى أجنبية وأجنبيات ال خياف الفتنة ن وسالمهن ذا الشرط 

كانت لَنا عجوز تأْخذُ مـن   -: كانت فينا امرأَةٌ ويف رواية : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال  -٨٦٣
علَيها فَتقدمـه  صولِ السلْق فتطْرحه يف القدرِ وتكَركر حبات من شعريٍ ، فإذا صلَّينا اجلُمعةَ وانصرفْنا نسلِّم أَُ

  .أي تطحن  »تكَركر «  قوله. رواه البخاري  إلينا
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أتيت النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يـوم    :عنها قَالت  وعن أُم هانئ فاختةَ بِنت أيب طَالب رضي اهللا -٨٦٤
تلَّمبٍ فَسبِثَو رهتسمةُ تفاطتِسلُ وغو يهح والفَت  .   

   . رواه مسلم . وذَكَرت احلديث      

 لَّم يف نِسوة فَسلَّم علَينامر علينا النيب صلّى اُهللا علَيه وس :وعن أمساَء بنت يزيد رضي اهللا عنها قالت  -٨٦٥
أن رسـول اهللا  : حديث حسن ، وهذا لفظ أيب داود، و لفظ الترمذي : رواه أبو داود ، والترمذي وقال . 

  .صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مر يف املْسجِد يوماً وعصبةٌ من النساِء قُعود فألوى بِيده بالتسليمِ 

  وكيفية الرد عليهم  رمي ابتدائنا الكفار بالسالمباب حت -١٣٨
 واستحباب السالم على أهل جملسٍ فيهم مسلمون وكفّار 

التبـدأوا اليهـود وال   «  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال   -٨٦٦
   . رواه مسلم  »إىل أضيقه  رِيق فَاضطّروه النصارى بالسالم ، فإذا لَقيتم أحدهم يف طَ

إذَا سـلَّم علَـيكُم أهـلُ    «  :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ  رضي اهللا عنه قال  -٨٦٧
  .متفق عليه »وعلَيكُم : الكتاب فَقٍُولُوا 

يه وسلَّم مر علَى مجلسٍ فيه أخالطٌ مـن املُسـلمني   وعن أُسامه رضي اهللا عنه أن النيب صلّى اُهللا علَ -٨٦٨
  .متفق عليه . واملُشرِكني عبدة األوثَان واليهود فَسلم علَيهِم النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

١٣٩- لس باب استحباب السالم إذا قام منا   
 وفارق جلساءه أو جليسه 

إذَا انتهى أحـدكُم إىل   :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : رة رضي اهللا عنه قال هري وعن أيب  -٨٦٩
رواه أبو داود ، والترمـذي   »املَجلسِ فَلْيسلِّم، فَإذَا أراد أنْ يقُوم فَلْيسلِّم ،فَليست اُألوىل بأَحق من اآلخرة

  .حديث حسن : وقال 
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  ئذان وآدابهباب االست -١٤٠
 .} أهلها على وتسلموا تستأنسوا حىت بيوتكم غري بيوتاً تدخلوا ال آمنوا الذين أيها يا{  :تعاىل اللَّه قال
 .} قبلهم  من الذين استأذن كما فليستأذنوا احللم منكم األطفال بلغ وإذا{   : تعاىل وقال

االسـتئْذاُن  «  :صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  قال رسول اهللا: وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال -٨٧٠
  .متفق عليه  ثَالَثٌ، فَإِنْ أُذنَ لَك و إالَّ فَارجِع ،

إنما جعلَ االستئذاُن «  قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن سهلِ بنِ سعد رضي اهللا عنه قال  -٨٧١
   . متفق عليه  »من أَجلِ البصر 

حدثّنا رجلٌ من بنِي عامرٍ أنه استأذَنَ على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو  وعن رِبعي بن حراشٍ قال -٨٧٢
أُخرج إىل هذا فَعلِّمه اإلستئذَانَ فَقُل « :أألج ؟ فقال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خلادمه : يف بيت فقال 

السالم علَيكم ، أأدخلُ ؟ فَأذن له النيب صـلّى اُهللا  : فَسمعه الرجلُ فقال  »السالم علَيكُم، أأدخلُ ؟ : لَه قُل 
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  .علَيه وسلَّم فَدخلَ 

دخلْت علَيه ومل أُسلِّم فقال أتيت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَ :عن كلدة بن احلنبل رضي اهللا عنه قال -٨٧٣
ـِع فَقُلْ السالم علَيكُم أَأَدخلُ ؟ « : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  : رواه أبو داود ، والترمذي وقـال   »ارج

  .حديث حسن 

 من أنت ؟: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن -١٤١
  ن اسم أو كنية وكراهة قوله أنا وحنوهافيسمي نفسه مبا يعرف به م فالن: أن يقول 

«  قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ،: عن أنس رضي اهللا عنه يف حديثه املشهور يف اإلسراء قال  -٨٧٤
: ل ومن معك ؟ قـا : جبريلُ، قيلَ : من هذا ؟ قال : فقيل » ثُم صعد يب جِبريلُ إىل السماء الدنيا فاستفتح 

 دحمماء الثّانية فاستفتح ، قيل . مإىل الس دعهذا ؟ قال : مثَّ ص ن؟ قـال  : جربيلُ ، قيل : م كعم نمو :
 ٌمدحقالُ يف باب كل مساء » ميو ائرهنسابعة وهذا ؟ فَيقُولُ : والثّالثة والر نمتفق عليه  جربيل: م .   
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خرجت لَيلة من اللّيايل فإذا رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ميشـي   : عنه قالوعن أيب ذرِ رضي اهللا -٨٧٥
  متفق عليه فقلتُ  أبو ذَرٍ، »من هذا ؟ «  :وحده، فجعلت أمشي يف ظلِّ القمر، فالتفت فرآين فقال 

ه وسلَّم وهو يغتسل وفاطمـةُ تسـتره   أتيت النيب صلّى اُهللا علَي :وعن أُم هانئ رضي اهللا عنها قالت -٨٧٦
   . متفق عليه  .أنا أُم هانئ : فقلت  »من هذه ، « :فقال 

من هـذا ؟  «  :أتيت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَدقَقْت الباب فقال  :وعن جابر رضي اهللا عنه قال  -٨٧٧
  .، متفق عليه  اكأنه كَرهه »أنا أنا ؟ «  :فقلت ، أنا ، فقال  »

وكراهية تشميته إذا مل حيمد اللَّه تعاىل وبيان  باب استحباب تشميت العاطس إذا محد اهللا تعاىل -١٤٢
  آداب التشميت والعطاس والتثاؤب

اُؤب إن اهللا يحب الُعطاس ويكْره التث«  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٨٧٨
على كل مسلم مسعه أن يقول له يرمحك اهللا وأما التثـاوب   ، فَإذَا عطَس أحدكُم ومحد اهللا تعاىل كانَ حقَّا 

فإمنا هو من الشيطان ، فـإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا تثـاءب ضـحك منـه    
  .رواه البخاري  »الشيطان 

احلمد هللا ، وليقل له أخـوه أو  : إذا عطس أحدكم فليقل «  : علَيه وسلَّم وعنه عن النيب صلّى اُهللا -٨٧٩
  .رواه البخاري  »يهديكم اهللا ويصلح بالكم : يرمحك اهللا فليقل : يرمحك اهللا ، فإذا قال له : صاحبه 

إذا عطَـس  «  مسعت رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقـولُ : وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال  -٨٨٠
   . رواه مسلم  »أحدكُم فحمد اهللا فشمتوه ، فإنْ مل حيمد اهللا فال تشمتوه 

عطس رجالن عند النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فشمت أحـدمها ومل   :وعن أنس رضي اهللا عنه قال  -٨٨١
هذا محد اهللا ، «  :شمتين ؟ فقال عطس فُالنٌ فَشمته وعطست فَلَم ت: يشمت اآلخر ، فقال الذي مل يشمته 

  .متفق عليه .  »وإنك مل حتمد اهللا 

كان رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذَا عطَس وضع يـده أو   :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -٨٨٢
هتوها صب غَض أو فَضخو لى فيهع هلترمذي وقال حديث حسن صحيحشك الراوي رواه أبو داود،وا.ثَوب.  
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كان الْيهود يتعاطسونَ عند رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  «  :وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال -٨٨٣
رواه أبو داود، والترمذي وقـال   »يهديكم اهللا ويصلح بالكم : يرجونَ أنْ يقولَ هلْم يرحمكُم اهللا ، فيقولُ 

   . ث حسن صحيح حدي

إذَا تثـاَءب   :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  -٨٨٤
  .رواه مسلم  »أحدكُم فَلْيمسك بيده على فيه فإنَّ الشيطان يدخل

١٤٣- الوجه اللقاء وبشاشة عند باب استحباب املصافحة   

 الصاحل وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية االحنناء وتقبيل يد الرجل

أكَانت املُصافَحةُ يف أصحابِ رسول اهللا صلّى اُهللا علَيـه   :قلُت ألنس : عن أيب اخلطاب قتادة قال  -٨٨٥
  .رواه البخاري  .نعم : وسلَّم؟ قال 

قَـد  «  :لُ اليمنِ قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  لَما جاَء أه :وعن أنس رضي اهللا عنه قال  -٨٨٦
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  »جاَءكُم أهلُ الْيمنِ ، وهم أولُ من جاَء باملُصافَحة 

يِن يلْتقيـان  ما من مسـلم «  :قال رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن الرباء رضي اهللا عنه قال  -٨٨٧
  .رواه أبو داود  »فَيتصافَحان إال غُفر لَهما قبل أن يفترقا 

يا رسول اهللا ، الرجلُ منا يلْقَى أخاُه أو صديقَه أيـنحين   :قال رجل : وعن أنس رضي اهللا عنه قال  -٨٨٨
 »نعـم َ «  :فَيأْخذُ بِيده ويصافحه ؟ قـال   :قال  »ال «  :أفَيلتزمه ويقبله ؟ قال : قال  » ال «  :لَه ؟ قال 

  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال 

قال يهودي لصاحبه اذْهب بنا إىل هذا النيب فأتيا رسول  :وعن صفْوان بن عسال رضي اهللا عنه قال  -٨٨٩
ينات فَذَكرع آيات بأاله عن تسلَّم فَسوس هلَيلّى اُهللا عله  اهللا صديث إىل قَووقـاال  : الْح لَهرِجو هدال يفقَب :

  .رواه الترمذي وغريه بأسانيد صحيحة .نشهد أنك نيب 

 .فَدنونا من النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقَّبلْنا يـده   :وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قصة قال فيها  -٨٩٠
  .رواه أبو داود 
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زيد بن حارثة املدينة ورسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف : قَدم  :رضي اهللا عنها قالت  وعن عائشة -٨٩١
: رواه الترمذي وقـال   »فَقَام إليه النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله . بييت فأتاه فَقَرع الباب

  .حديث حسن 

٨٩٢- ٍلَّم: رضي اهللا عنه قال  وعن أيب ذروس هلَيلّى اُهللا عوف  « قال يل رسول اهللا صـراملع ننَّ مرحقالت
  .رواه مسلم  »شيئاً ولَو أن تلقى أخاك بوجه طليق 

قبل النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم احلسن بن على رضي اهللا عنهما  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -٨٩٣
فقال رسول اهللا صـلّى اُهللا علَيـه   . إنَّ يل عشرةًَ من الْولَد ماَقَبلت منهم أحداَ : فقال ، األقْرع بن حابس ، 

  . متفق عليه  »من الَيرحم ال يرحم ،َ «  .وسلَّم 
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   املريضاملريض عيادةعيادة كتابكتاب
  قربه بعد دفنهدفنه ، واملكث عند   وتشييع امليت ، والصالة عليه،وحضور 

  باب عيادة املريض -١٤٤

أمرنا رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِعيادةِ املَـريض ،   :عن البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قال  -٨٩٤
متفق  .واتباع اجلنازة ، وتشميت العاطس، وإبرار املقسم ونصر املظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السالم 

  .عليه 

حق الْمسلمِ علَى الْمسلمِ «  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٨٩٥
  .متفق عليه  »وتشميت العاطس. وعيادةُ املَريض ، واتباع اجلنائز ، وإجابة الدعوة . خمس ، رد السالم

٨٩٦- لَّم وعنه قال قال رسول اهللا صوس هلَية  :لّى اُهللا عامالقي موقُولُ يوجل ي إنَّ اهللا عز:  »  مآد ـنا ابي
أما علْمت أنَّ عبـدي فُالَنـاًَ   : يارب كَيف أعودك وأنت رب العالَمني ؟ قال : مرضت فَلَم تعدين ، قال 

يا رب : لو عدته لوجدتين عنده ؟ يا ابن آدم اطعمتك فلم تطعمين ، قال   مرِض فَلَم تعده ، أما علمت أنك
عبدي فالن فلم تطعمه أما علمت أنك  أما علمت أنه استطعمك : كيف أطعمك وأنت رب العاملني ، قال 

يارب كيف اسقيك وأنت رب : لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين ، قال 
رواه  »استسقاك عبدي فالن فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي ؟ : ؟ قال  العاملني
   . مسلم 

عـودوا املَـرِيض ،   (( :قالَ رسولُ اِهللا ، صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال  -٨٩٧
  .رواه البخاري  ))وأَطْعموا اجلَائع، وفَكُّوا العاين

  .األسري: ))ينالعا((

املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل  إنَّ «  :قال  وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -٨٩٨
«  .رواه مسـلم   »جناها «  :؟ قال  يا رسول اهللا وما خرفَةُ اجلنة :قيل  »يزل يف خرفَة اجلنة حىت يرجع 

  .الثمر  أي واجتين من:  »جناها 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ما من مسلم يعـود   :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وعن على رضي اهللا عنه قال  -٨٩٩
 مسلماً غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي ، وإن عاده عشيةً إال صلى عليه سبعون ألف ملك

  . حديث حسن: رواه الترمذي وقال  »حىت يصبح ، وكان له خريف يف اجلنة 

 » أَي :  »اخلرِيف ، وفاملَخر رمي : التناملُجت.  

كانَ غُالم يهودي يخدم النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فمـرِض   :وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -٩٠٠
أْسر دنع دفَقَع ، ودهلَّم يعوس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن اهفأَت فقالَ لَه ه:  » مل؟ فقال  »أَسهدنو عوه إِىل أَبِيه ظَرفن

احلَمد للَّه الَّذي أَنقذه مـن  «  :أَطع أَبا الْقاسمِ ، فَأَسلَم ، فَخرج النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وهو يقولُ : 
  . رواه البخاري .  »النارِ 

 دعى به للمريضباب ما ي -١٤٥

٩٠١-  أَو ،هنيَء مسانُ الشتكى اِإلنلَّم كَانَ إِذا اشوس هلَيلّى اُهللا عص بِيعن عائشة ، رضي اللَّه عنها ، أَن الن
بن عيينة الراوي  كَانت بِه قَرحةٌ أَو جرح ، قال النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، بأُصبعه هكذا ، ووضع سفْيانُ

 »بِسمِ اللَّه ، تربةُ أَرضنا ، بِرِيقَة بعضنا ، يشفَى بِه سقيمنا ، بِـإِذْن ربنـا    :سبابته بِاَألرضِ ثُم رفَعها وقال 
  .متفق عليه 

اللَّهم رب «  :هله يمسح بيده اليمىن ويقولُ وعنها أَن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يعود بعض أَ -٩٠٢
  .متفق عليه  »الناسِ ، أَذْهب الْبأس ، واشف ، أَنت الشايف ال شفَاَء إِالَّ شفَاؤك ، شفاًء ال يغادر سقَماً 

قيك بِرقْية رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَال أَر :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنه قال لثابِت رمحه اللَّه  -٩٠٣
اللَّهم رب الناسِ ، مذْهب البأسِ ، اشف أَنت الشايف ، ال شايف إِالَّ أَنـت ، شـفاًء ال   : قال . بلى : ؟ قال 

  .رواه البخاري  .يغادر سقَماً 

اللَّهم « :عادين رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال  :ه عنه قال وعن سعد بن أَيب وقَّاصٍ رضي اللَّ -٩٠٤
  .رواه مسلم  »اشف سعداً ، اللَّهم اشف سعداً ، اللَّهم اشف سعداً 
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اُهللا علَيه وسـلَّم  وعن أَيب عبد اللَّه عثمانَ بنِ العاصِ ، رضي اللَّه عنه أَنه شكا إِىل رسول اللَّه صلّى  -٩٠٥
ضع يدك على الذي يأْلَم من جسـدك  « :وجعاً جيِده يف جسده ، فقال له رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه مسلم  »جِد وأُحاذر أَعوذُ بِعزة اللَّه وقُدرته من شر ما أَ: بِسمِ اللَّه ثَالثاً وقُلْ سبع مرات : وقلْ 

من عاد مرِيضـاً لَـم   «  :وعن ابن عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٠٦
إِالَّ عافَاه اللَّه من : يشفيك  أَسأَلُ اللَّه الْعظيم رب الْعرشِ الْعظيمِ أَنْ: يحضره أَجلُه ، فقالَ عنده سبع مرات 

حديث صحيح على شـرط  : حديث حسن، وقال احلاكم : رواه أبو داود والترمذي وقال  »ذلك املَرضِ 
  .البخاري 

٩٠٧- عن يلى ملَ عخكانَ إذا دو ، هودعي رايبل على أَعخلَّم دوس هلَيلّى اُهللا عص قال وعنه أَنَّ النيب هود: 
  .رواه البخاري  »ال بأْس ، طَهور إِن شاء اللَّه « 

يا محمـد   :وعن أَيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه أَن جِبرِيلَ أَتى النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقال  -٩٠٨
من كُلِّ شيٍء يؤذيك، من شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسد بِسمِ اللَّه أَرقيك ، : قال  »نعم «  :اشتكَيت ؟ قال 

 يكقأَر مِ اللَّهيك ، بِسفيش رواه مسلم  »، اللَّه.  

٩٠٩-   ـهلَيلّى اُهللا عا على رسول اللَّه صهِدُما شَاللَّه عنهما ، أ وأَيب هريرة رضي رِيوعن أَيب سعيد اخلُد
وإِذَا . ال إِله إِالَّ أَنا وأَنا أَكْـرب  : ال إِله إِالَّ اللَّه واللَّه أَكْبر ، صدقَه ربه ، فقال : من قال «  :نه قال وسلَّم أَ

ال : وإذا قـال  . ال إِله إِال أَنا وحدي ال شرِيك يل : يقول : ال إِله إِالَّ اللَّه وحده ال شرِيك لَه ، قال : قال 
ال إله إِالَّ اللَّه وال حولَ : وإِذا قال . ال إِله إِالَّ أَنا يلَ املُلْك وىلَ احلَمد : إِله إِالَّ اللَّه لَه املُلْك ولَه احلَمد ، قال 

من قاهلَا يف مرضه ثُم مـات  «  :يقولُ  وكانَ »وال قَوة إِالَّ بِاللَّه، قال ال إِله إِالَّ أَنا وال حولَ وال قوةَ إِالَّ يب 
 ارالن همطْعت حديث حسن : رواه الترمذي وقال  »لَم.  

١٤٦- لهحا ناستحباب سؤالِ أهلِ املريضِ ع باب 

٩١٠-  دنع نم خرج عنه أَيب طالبٍ ، رضي اللَّه بن عن ابن عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ علي رسولِ اللَّه
 اسفقال الن ، يهيفِّ فوي تالذ هعلَّم يف وجوس هلَيلّى اُهللا علّى  :صرسولُ اللَّه ص حبأَص ا احلسنِ ، كَيـفيا أَب

  .رواه البخاري  .أَصبح بِحمد اللَّه بارِئاً : اُهللا علَيه وسلَّم قال 
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 هباب ما يقوله من أيس من حيات -١٤٧

اللَّهم « :سمعت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو مستنِد إِيلَّ يقُولُ : عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  -٩١١
  .متفق عليه  »اغفر يل وارمحين ، وأَحلقين بالرفيقِ اَألعلَى 

لَيه وسلَّم وهو بِاملوت ، عنده قدح فيه ماٌء ، وهو يدخلُ رأَيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا ع :وعنها قالت  -٩١٢
اللَّهم أَعني على غمرات املـوت وسـكَرات املَـوت    «  :يده يف القَدحِ ، مث ميسح وجهه باملاِء ، مث يقول 

  . رواه الترمذي   »

   باب استحباب وصية أهل املريض -١٤٨
سان إليه واحتماله والصرب على ما يشق من أمره وكذا الوصية مبن قرب سبب موته ومن خيدمه باإلح

 حبد أو قصاص وحنومها

عن عمران بن احلُصني رضي اللَّه عنهما أَن امرأَةً من جهينةَ أَتت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهـي   -٩١٣
فَدعا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   لَّه ، أَصبت حدا فَأَقمه علَي ،يا رسول ال :حبلَى من الزنا ، فقالت 

فَفعلَ فَأَمر بِها النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فشـدت   »أَحِسن إِلَيها ، فَإِذا وضعت فَأْتين بِها «  :وليها ، فقال 
  .رواه مسلم . ها فَرجِمت ، ثُم صلَّى عليها علَيها ثيابها ، ثُم أَمر بِ

أو موعوك أو وارأساه وحنو ذلك وبيان  أنا وجع ، أو شديد الوجع: باب جواز قول املريض  -١٤٩
  أنه ال كراهة يف ذلك إذا مل يكن على التسخط وإظهار اجلزع

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو يوعك ، فَمِسسته  دخلت على النبِي :عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -٩١٤
 ديداً ، فقال : ، فقلْتكاً شوع كوعلَت كإِن:  » كُمنم النجر وعككما ي كعي أُولْ إِنتفق عليه م» أَج.  

 علَيه وسلَّم يعودين مـن  جاَءين رسولُ اللَّه صلّى اُهللا :وعن سعد بن أَيب وقَّاص رضي اللَّه عنه قال  -٩١٥
 يب ، فَقُلْت تدال يرِثُين إِالَّ ابنيت : وجعٍ اشالٍ ، وا ذو معليه  وذكر احلديث ،. بلَغَ يب ما ترى ، وأَن متفق.  
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 علَيـه  فقال النبِي صـلّى اهللاُ . وارأْساه : قالَت عائشةُ رضي اللَّه عنها  :وعن القاسم بن حممد قال  -٩١٦
  .وذكر احلديث .  »بلْ أَنا وارأْساه « :وسلَّم 

  .رواه البخاري 

 ال إله إال اهللا: باب تلقني احملتضر  -١٥٠

من كَانَ آخر كالَمه ال إِله «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن معاذ رضي اللَّه عنه قالَ  -٩١٧
ةَ إِالَّ اللَّه دلَ اجلنصحيح اِإلسناد : رواه أبو داود واحلاكم وقال  »خ.  

لَقِّنوا موتاكُم «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه قال  -٩١٨
 رواه مسلم  »ال إِله إِالَّ اللَّه.  

 باب ما يقوله بعد تغميض امليت -١٥١

دخلَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على أَيب سلَمة وقَد شق  :عن أُم سلمةَ رضي اللَّه عنها قالت  -٩١٩
وا ال تـدع «  :فَضج ناس من أَهله فقال  »إِنَّ الروح إِذا قُبِض ، تبِعه الْبصر «  :بصره ، فأَغْمضه ، ثُم قَال 

اللَّهم اغْفر أليب سلَمة ، وارفَـع  «  :مثَّ قالَ  »على أَنفُِسكُم إِالَّ بِخيرٍ ، فإِنَّ املَالئكَةَ يؤمنون على ما تقُولونَ 
نياملالْع اربا ولَه يلَن رابِرِين، واغْفيف الْغ بِهقيف ع لُفْهاخو ، نييديف املَه تهجدر  لَه رونو ، رِهيف قَب لَه افْسحو ،

  .رواه مسلم  »فيه 

 باب ما يقال عند امليت وما يقوله من مات له ميت -١٥٢

إِذا حضرتم املرِيض ، «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أُم سلَمةَ رضي اللَّه عنها قالت  -٩٢٠
 ، تلى ما تقُولُونَأَوِ املَينونَ عؤمكَةَ يراً ، فَإِنَّ املالئقالت فَقُولُوا خي ، :  بِـيالن تية ، أَتلَمو سأَب اتا مفلم

 لَّم فَقُلْتوس هلَيلّى اُهللا عقالَ : ص ، اتم ة قَدولَ اللَّه ، إِنَّ أبا سلَمـ  : قُويل « :يا رس ه ، اللَّهم اغْفـر يل ولَ
رواه .  محمداً صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : فأَعقَبين اللَّه من هو خير يل منه : قلت ف »وأَعقبين منه عقىب حسنةً 

  .بال شك »امليت« :الشك ، رواه أبو داود وغريه على»امليت «  أَو »إِذا حضرتم املَرِيض «  :مسلم هكذا 
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: ما من عبد تصيبه مصيبةٌ ، فيقولُ «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعنها قالت  -٩٢١
صـيبته  اللَّهم أجرين يف مصيبيت ، واخلُف يل خيراً منها، إِالَّ أَجره اللَّه تعاىل يف م: إِنا للَّه وإِنا إِليه راجِعونَ 
فَلَما توفِّي أَبو سلَمة ، قلت كما أَمرين رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم    :قالت .  وأَخلَف له خيراً منها

  .رواه مسلم  .فَأَخلَف اللَّه يل خيراً منه رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

إِذا مات ولد العبد قال «  :ضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أَيب موسى ر -٩٢٢
 هكَتتعاىل ملالئ ي ؟ فيقولُونَ : اللَّهدبع لدم وتم ، فيقولُ : قَبض؟ فيقولـونَ  : نعهادةَ فُؤم مثَرضتعـم  : قَبن .

ابنوا لعبـدي بيتـاً يف اجلَنـة،    : محدك واسترجع ، فيقولُ اللَّه تعاىل: ي ؟ فيقُولُونَ فَماذَا قال عبد: فَيقُولُ 
احلمد بيت وهمسحديث حسن: رواه الترمذي وقال »و.  

ما لعبدي : تعاىل  يقُولُ اللَّه :وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٢٣
  .رواه البخاري  »املؤمن عندي جزاٌء إِذا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا ، ثُم احتسبه ، إِالَّ اجلَنةَ 

يـه  أَرسلَت إِحدى بنات النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم إِلَ  :وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما قال  -٩٢٤
ارجِع إِلَيها ، فَأَخبِرها أَنَّ للَّه تعاىل ما أَخذَ ولَه «  :تدعوه وتخبِره أَنَّ صبيا هلَا أَو ابناً يف املَوت فقال للرسول 

 تِسبحولْت بِرصا، فلْتهرى، فَممسلٍ مبِأَج هدنء عيكُلُّ شعليه وذكر متام ا »ما أعطى ، و حلديث ، متفق.  

  باب جواز البكاء على امليت بغري ندب وال نياحة -١٥٣
وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي . أما النياحة فحرام، وسيأيت فيها باب كتاب النهي إن شاء اللَّه تعاىل

بكـاء  وهي متأولة حممولة على من أوصى به، والنهي إمنا هو عن ال. عنه، وأن امليت يعذب ببكاء أهله
 :منها. والدليل على جواز البكاء بغري ندب وال نياحة أحاديث كثرية. الذي فيه ندب أو نياحة

٩٢٥-   ـدعب هعمةَ ، وادبع بن دعلَّم عاد سوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صرضي اللَّه عنهما أَنَّ رس مرعن ابنِ ع
وقَّاصٍ ، وعبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهم ، فَبكى رسولُ اللَّه صـلّى   الرمحنِ بن عوف ، وسعد بن أَيب

أَال تسمعونَ ؟ إِنَّ «  :اُهللا علَيه وسلَّم ، فلما رأَى القوم بكاَء رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، بكَوا ، فقال 
عِ العبِدم ذِّبعاللَّه ال ي محري بِهذاَ أَو ذّبعي نلكالقَلْبِ ، و نزال بِحنِ ، وي« إِىل ل ارأَشو انِهعليه .س متفق.  
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٩٢٦-  ـوهو هتناب ناب إِلَيه عفلَّم روس هلَيلّى اُهللا عص رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه ديامة بنِ زيف وعن أُس 
، تاملَو  لَّم ، فقال له سعدوس هلَيلّى اُهللا عنا رسول اللَّه صيع ت؟،  :فَفَاض ا هذا يا رسولَ اللَّـهقـال  م:  »

  .متفق عليه  »هذه رمحةٌ جعلها اللَّه تعاىل يف قلوبِ عباده ، وإِمنا يرحم اللَّه من عباده الرحماَء 

ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم دخلَ على ابنه إِبراهيم رضي اللَّه عنـه  وعن أَنسٍ رضي اللَّ -٩٢٧
 ذْرِفَانلَّم توس هلَيلّى اُهللا عص نا رسولِ اللَّهيع نفِسه فَجعلتب جودي وهو . عـوف محن بنالر فقال له عبد: 

إِنَّ الْعـين تـدمع   «  :ثُم أَتبعها بأُخرى ، فقال »يا ابن عوف إِنها رحمةٌ «  :فقال  ،وأَنت يا رسولَ اللَّه ؟
  . »والقَلْب يحزنُ ، وال نقُولُ إِال ما يرضي ربنا وإِنا لفراقك يا إِبراهيم ملَحزونونَ 

  .رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه 

  .يث يف الباب كثرية يف الصحيح مشهورة ، واللَّه أعلم واَألحاد

 باب الكف عما يرى يف امليت من مكروه -١٥٤

 :عن أَيب رافعٍ أَسلم موىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال   -٩٢٨
  .صحيح على شرط مسلم : رواه احلاكم وقال »، غَفَر اللَّه له أَربعني مرةً  من غَسل ميتاً فَكَتم علَيه« 

 باب الصالة على امليت وتشييعه وحضور دفنه -١٥٥
  وكراهة اتباع النساء اجلنائز

: عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال ) انظر كتاب عيادة املريض وتشييع امليت(قد سبق فضل التشييع  -٩٢٩
من شهِد اجلنازةَ حتى يصلَّي علَيها فَلَه قرياطٌ ، ومن شهدها حتى «  :رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قال

 رياطَانق فَلَه فَند؟ قال  »ت نِ «  :قيلَ وما القرياطَانييمظنِ العثْلُ اجلَبلَيعليه  »م متفق.  

من اتبع جنازةَ مسلمٍ إمياناً واحتسـاباً ، وكَـانَ   «  :رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعنه أَنَّ -٩٣٠
 هعم ص نوم ، دثلُ أُحاط مرياطَني كُلُّ قرياَألجرِ بق نم جعري هفنِها ، فَإِنغَ من دفْرلَيها ويلَّي عصى يتلَّى ح
  .رواه البخاري  »ها ، مث رجع قبل أَن تدفَن ، فَإِنه يرجع بقرياط علَي
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٩٣١-  ةَ رضي اللَّه عنها قَالَتيعط ا  :وعن أُمنليع معزمل ياعِ اجلَنائز ، وبا عنِ اتهينعليه  »ن متفق.  

  .رمات النهي كما يشدد يف املُح ولَم يشدد يف  »ومعناه « 

 باب استحباب تكثُّر املصلني على اجلنازة -١٥٦
  وجعل صفوفهم ثالثة فأكثر

٩٣٢-  عنها قَالَت عائشةَ رضي اللَّه نلَّم: عوس هلَيلّى اُهللا عص ةٌ  :قال رسولُ اللَّهأُم صلِّي عليهي تمي نما م
فَعم يشونَ مئَة كُلُّهيبلُغ نيملاملُس نوا فيه مفِّعرواه مسلم  »ونَ له إِال ش.  

ما مـن  «  :سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُول : وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٩٣٣
رواه  »شفَّعهم اللَّـه فيـه    رجلٍ مسلمٍ يموت ، فَيقوم علَى جنازته أَربعونَ رجال ال يشركُونَ باللَّه شيئاً إِالَّ

  .مسلم 

كانَ مالك بن هبيرةَ رضي اللَّه عنه إِذا صلَّى علـى اجلنـازة ،    :وعن مرثَد بن عبد اللَّه اليزنِي قال  -٩٣٤
من صـلَّى  «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّ: فَتقَالَّ الناس عليها ، جزأَهم علَيها ثَالثَةَ أَجزاٍء مث قال 

 بجأَو فُوف ، فَقَدثَالثَةُ ص عليه« .  

  .حديث حسن : رواه أبو داود ، والترمذي وقال 

  باب ما يقرأ يف صالة اجلنازة -١٥٧
نيب صلَّى اللَّه يتعوذ بعد األوىل مث يقرأ فاحتة الكتاب، مث يكرب الثانية، مث يصلي على ال. كرب أربع تكبريات
كما صليت علـى  : واألفضل أن يتممه بقوله. اللهم صل على حممد وعلى آل حممد: علَيه وسلَّم فيقول

إن اللَّه ومالئكته يصـلون  { :  إبراهيم إىل قوله محيد جميد، وال يفعل ما يفعله كثري من العوام من قوهلم
الته إذا اقتصر عليه، مث يكرب الثالثة ويدعو للميـت  فإنه ال تصح ص) األحزاب ٥٦(اآلية }  على النيب 

اللهم ال : ومن أحسنه. وللمسلمني مبا سنذكره من األحاديث إن شاء اللَّه تعاىل، مث يكرب الرابعة ويدعو
واملختار أنه يطول الدعاء يف الرابعة خالف ما يعتاده أكثـر  . حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، واغفر لنا وله

فأما األدعيـة  ) ٩٣٧انظر احلديث رقم (يث ابن أيب أوىف الذي سنذكره إن شاء اللَّه تعاىل الناس؛ حلد
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 :املأثورة بعد التكبرية الثالثة فمنها

صلَّى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على  :عن أيب عبد الرمحنِ عوف بن مالك رضي اللَّه عنه قال  -٩٣٥
م ظْتففَح ، ةازنقُولُ جو يهو هعائد ن:  »  ، لَـهنز أَكرِمو ، هعن فواع ، هوعاف ، همحوار ، لَه راغْف ماللَّه

لـدنس ،  ووسع مدخلَه واغِْسلْه بِاملاِء والثَّلْجِ والْربد ، ونقِّه من اخلَـطَايا، كما نقَّيت الثَّوب األبيض مـن ا 
دأَبذْه موأَعةَ ، ولْه اجلنخوأد ، جِهوز راً منيجاً خووز ،هلأه راً منيالً خأَهارِه ، ود ندارا خرياً م ذَابِ لْهع ن

  .رواه مسلم  .حتى تمنيت أَنْ أَكُونَ أنا ذلك املَيت  »القَبرِ ، ومن عذَابِ النار 

رضي اللَّه عنـهم ،      رة وأيب قَتادةَ ، وأيب إبراهيم األشهلي عن أبيه ، وأبوه صحايب وعن أيب هري -٩٣٦
اللَّهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغرينا وكَبريِنـا ،  «  :عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنه صلَّى على جنازة فقال 

ثَانأُنا وا وذَكَرِنبنغائنا وداهلـى   . ا ، وشع فَّـهوا فَته منتفَّيتو نمالمِ ، ويِه على اإلسا فأَحه منتييأَح من ماللَّه
 هدعا بنفْتال تو ، هرنا أَجرِمحال ت ماللَّه ، ورو »اإلميان ، ليرةَ واألشهيراه أبو رواه الترمذي من رواية أيب ه

حديث أيب هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلمٍ ، : قال احلاكم . داود من رواية أيب هريرة وأيب قَتادةَ 
 ذي قال البخاريمقال التر : ليههذا احلديث روايةُ اَألش روايات شـيء يف  : قال البخاري . أَصح حأَصو

 بن مالك فهذا الباب حديث عو.  

إذ صـلَّيتم  «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -٩٣٧
  .رواه أبوداود »على املَيت ، فأَخلصوا له الدعاَء 

اللَّهم أَنت ربها ، وأَنت خلَقْتهـا،  «  :ى اجلَنازة وعنه عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف الصالة عل -٩٣٨
 »فر له وأَنت هديتها لإلسالمِ ، وأَنت قَبضت روحها ، وأَنت أَعلم بِِسرها وعالنيتها، جئْناك شفعاَء لَه فاغ

  .رواه أبو داود . 

صلَّى بِنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على رجلٍ من  :ه عنه قال وعن واثلة بنِ األسقعِ رضي اللَّ -٩٣٩
ذمتك وحلَّ جبوارك، فَقه فتنةَ القَبر ، وعـذَاب   يف  اللَّهم إنَّ فُالنَ ابن فُالن «  :املُسلمني ، فسمعته يقولُ 
  .رواه أبو داود  »َحلَمد ، اللَّهم فاغفر له وارحمه ، إنك أَنت الغفُور الرحيم النارِ ، وأَنت أَهلُ الوفاِء وا
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٩٤٠-    ـدعب فَقَـام ، كْبِرياتت عبأَر لَه ةناب ةازنر على جكب هىف رضي اللَّه عنهما أَنوعن عبد اللَّه بنِ أيب أو
يا برِ مكَقَد ةابِعقال الر و ، ثُمعديهلَا و رغفتسن يكْبريتيالت ن:   عـنصلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهكَانَ رس
كَبر أَربعاً فمكث ساعةً حتى ظَننت أَنه سيكَبر خمساً ، ثُم سلَّم عن ميينه وعن شماله « : هكذَا ويف رواية 

إني ال أزيدكُم على ما رأَيت رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : ما هذا ؟ فقال : لَما انصرف قُلْنا لَه ، فَ
 أو ، عنصلَّم : يوس هلَيلّى اُهللا عص رسولُ اللَّه نعحديث صحيح : رواه احلاكم وقال  .هكذا ص.  

 ازةباب اِإلسراع باجلن -١٥٨

أَسرِعوا بِاجلَنازة ، فَـإنْ تـك   «  :عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٤١
 رِقَابِكُم نع هونعضت رفَش ، كى ذلوك سإنْ تو ، ها إلَيومقَدت ريةً ، فَخحالعليه  »ص متفق.  

  .» فَخير تقَدمونها علَيه «  :يف رواية ملُسلمٍ و

إذا وضـعت  «  :كَانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ. وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ  -٩٤٢
 فَإنْ كَانت ، هِماقلى أَعنالُ عجا الرملَهتةُ ، فَاحازناجل احلةً ، قالتص :  ، ةحـالص رغَي تإنْ كَانوين، ومقَد

ياويلَها أَين تذْهبونَ بِها ، يسمع صوتها كُلُّ شيٍء إالَّ اإلنسانَ ، ولَو سمع اإلنسانُ ، لَصعق : قَالَت ألهلها 
  .رواه البخاري  »

   يتباب تعجيل قضاء الدين عن امل -١٥٩
  واملبادرة إىل جتهيزه إال أن ميوت فجأة فيترك حىت يتيقن موته

نفْس املُؤمنِ معلَّقَةٌ بِدينِه حتى «  :عن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٤٣
 هني عقْضرواه الترمذي وقال . »ي : حديث حسن.  

٩٤٤- صوعن ح اهرِض ، فَأتهما مي اللَّه عناِء بن عازب رضرالْب ةَ بنعنه أَنْ طَلْح حٍ رضي اللَّهونِ بن وحي
إني ال أُرى طَلْحةَ إالَّ قد حدثَ فيه املَوت فَآذنوين بِه وعجلُوا بِه ،  :النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يعوده فَقَالَ 

  .رواه أبو داود  .  »إنه ال ينبغي جليفَة مسلمٍ أنْ تحبس بين ظَهراني أَهله فَ
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 باب املوعظة عندا لقرب -١٦٠

لَّم ، كُنا يف جنازة يف بقيع الْغرقَد فَأَتانا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس :عن علي رضي اللَّه عنه قال  -٩٤٥
ما منكُم من أَحـد إالَّ وقَـد   : فقَعد ، وقعدنا حولَه ومعه مخصرةٌ فَنكَس وجعلَ ينكُت بِمخصرته ، مث قال

اعملُوا ، «  :ا ؟ فقال يا رسولَ اللَّه أَفَالَ نتكلُ على كتابن: فقالوا  »كُتب مقْعده من النارِ ومقْعده من اجلنة 
 لَه قلا خمل رسيعليه  »فَكُلٌّ م احلديث، متفق وذكَر متام.  

 باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قربه ساعة -١٦١
  للدعاء له واالستغفار والقراءة

كـانَ   :عفَّانَ رضي اللَّه عنه قال أبو لَيلى عثْمانُ بن : أبو عبد اللَّه ، وقيل : وقيل  عن أيب عمرو  -٩٤٦
استغفروا ألخيكُم وسلُوا لَه التثبيت « :النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا فرغَ من دفن املَيت وقَف علَيه ، وقال 

  .رواه أبو داود . »فإنه اآلن يسأَلُ 

دفنتموين ، فأقيموا حول قَربِي قَدر ما تنحر جزور ، إذا  :وعن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه قال  -٩٤٧
  .وقد سبق بطوله . رواه مسلم  .ويقَسم حلْمها حىت أَستأنِس بِكم ، وأَعلم ماذا أُراجِع بِه رسلَ ربي 

  . رآن ، وإن ختموا القُرآن عنده كانَ حسناً ويستحب أن يقرأَ عنده شيٌء من القُ :قال الشافعي رحمه اللَّه 

  باب الصدقة عن امليت والدعاء له -١٦٢
 .} والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان { :  قال اللَّه تعاىل

٩٤٨- يبالً قال للنجا أَنَّ رهنع اللَّه ضيةَ رشعائ نا لو  وعاهأُرا وهفْسن تلتي افتلَّم إنَّ أُموس هلَيلّى اُهللا عص
  .متفق عليه . »نعم «  :تكَلَّمت ، تصدقَت ، فَهل هلَا من أَجر إن تصدقْت عنها ؟ قال 

إذا مات اإلنسانُ انقطَع «  :علَيه وسلَّم قال  وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا -٩٤٩
 ثَالث نإالَّ م لُهو له : عمدعاحلٍ يص لَدو أَو ، بِه فَعتنلم يع أو ، ةجاري دقَةرواه مسلم  »ص.  
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 باب ثناء الناس على امليت -١٦٣

«  :فَأَثنوا علَيها خرياً فقال النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم مروا جبنازة ،  :عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٩٥٠
 تبجلَّم  »ووس هلَيلّى اُهللا عص يبَاً ، فَقَال النرا عليها شوى ، فَأَثنروا بِأُخمث مر ،:  » تجبو«   مـرفَقَال ع

 هناللَّه ع يضاخلَطَّاب ر ؟: ابن تم عليه «  :قَالَ  ما وجبيتةُ، وهذا أَثناجلن لَه جبترياً ، فَوخ هعلَي ميتهذا أَثن
  .متفق عليه. »شراً، فَوجبت لَه النًار، أنتم شهداُء اللَّه يف األرضِ

لَّه عنه فَمـرت بِهِـم   قَدمت املدينةَ ، فَجلَست إىل عمر بن اخلَطَّابِ رضي ال :وعن أيب األسود قال  -٩٥١
 رمراً فقال عيبها خاحعلى ص ازةٌ ، فأُثىنرياً ، فَقَـالَ  : جنبِها خاحعلى ص رى ، فَأثنِىبأُخ روجبت ، مث م

 مرع : مرا، فَقَال عرعلى صاحبها ش فَأُثنِي ، ثَةبِالثَّال رت ، مث موجب : وجبت :و األسقَالَ أَب ود :  فَقُلْـت :
أَيما مسلم شهِد له أَربعـةٌ  «  :قُلت كما قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وما وجبت يا أمري املؤمنني ؟ قال 

ثُم مل نسأَ لْه  »ان واثن«  :واثنان ؟ قال : فقلنا  »وثَالثَةٌ «  :وثَالثَةٌ ؟ قال : فَقُلنا  »بِخري ، أَدخلَه اللَّه اجلنةَ 
 دن الواحرواه البخاري  .ع.  

 من مات وله أوالد صغار باب فضل  -١٦٤

ما من مسلمٍ يموت له ثالثَةٌ «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أنس رضي اللَّه عنه قال  -٩٥٢
  .متفق عليه .  »اجلنةَ بِفَضل رحمته إياهم  مل يبلُغوا احلنثَ إال أدخلَه اللَّه

ال يموت ِألحد مـن  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -٩٥٣
  .متفق عليه  »ةَ القَسم املُسلمني ثَالثةٌ من الولَد ال متَسه النار إِالَّ تحلَّ

هو العبور على الصراط ، وهو : والورود   }وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها {  : قولُ اللَّه تعاىل  »وتحلَّه القَسم « 
 منهرِ جلَى ظهع وبصنم را . جسهنم ا اللَّهافَانع.  

جاَءت امرأَةٌ إِىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم    :درِي رضي اللَّه عنه قَالَ وعن أَيب سعيد اخلُ -٩٥٤
 فَقَالَت :لَّما عما منلِّمعت فيه أْتيكماً نوي فِْسكن نا ملْ لَنعفاج ، كديثجالُ حبالر بذَه ولَ اللَّهساللَّه يا ر ك

فَاجتمعن ، فَأَتاهن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَعلَّمهن مما علَّمه اللَّه ،  »اجتمعن يوم كَذَا وكَذَا «  :الَ ، قَ
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واثـننيِ ؟  : فَقالت امرأَةٌ  »ار ما منكُن من امرأَة تقَدم ثَالثةً من الولَد إِالَّ كانوا هلَا حجاباً من الن«  :ثُم قَالَ 
  .متفق عليه  »واثْنين «  فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

  الظاملني  باب البكاء واخلوف عندا ملرور بقبور الظاملني -١٦٥
 ومصارعهم وإظهار االفتقار إىل اللَّه تعاىل والتحذير من الغفلة عن ذلك

٩٥٥- ن ابع ابِهحلَّم قَالَ ألصوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّها أَنَّ رسمهناللَّه ع يضر رمصلُوا     نِ عين ملَّا وعي
 رجاحل : مثُود اريد:  » وا بـاككُونفَإِنْ ملْ ت ، نياكوا بكُونإِالَّ أَنْ ت ذَّبِنيالِء املُعؤلى هلُوا عخدني ، فَـال  ال ت

 مهابا أَصم كُميبصال ي ، هِملَيلُوا عخدعليه  »ت متفق.  

ال تدخلُوا مساكن الَّـذين ظَلَمـوا   «  :ملَّا مر رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِاحلجرِ قال : ويف رواية قال 
ابا أَصم يبكُمصأَنْ ي مهفُسأَن نياكوا بكُونإِالَّ أَنْ ت مه«    ـهأْسـلَّم ، روس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسع رقَن ثُم

  .وأَسرع السير حىت أَجاز الوادي 
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  كتاب آداب السفركتاب آداب السفر
  باب استحباب اخلروج يوم اخلميس أول النهار -١٦٦

، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خرج يف غَـزوة تبـوك يـوم    عن كعبِ بن مالك ، رضي اللَّه عنه  -٩٥٦
  .متفق عليه . اخلَميسِ ، وكَانَ يحب أَنْ يخرج يوم اخلَميس 

  .» م اخلَميسِ لقلَّما كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يخرج إِالَّ يف يو« : ويف رواية يف الصحيحني 

 :وعن صخرِ بنِ وداعةَ الغامدي الصحايب رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -٩٥٧
ارِ وكان صخر تاجِراً ، وكَان إِذا بعثَ سرِيةً أَو جيشاً بعثَهم من أَولِ النه »اللَّهم بارِك ُألميت يف بكُورِها « 

 مالُه هار ، فَأَثْرى وكَثُرلَ النأَو جارتهعثُ تبكَانَ يوقال . و حديثٌ حسن : رواه أبو داود والترمذي.  

 باب استحباب طلب الرفقة -١٦٧
  وتأمريهم على أنفسهم واحداً يطيعونه

لَو أَنَّ الناس يعلَمـونَ  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -٩٥٨
 هدلٍ وحبِلَي باكر ارما س لمما أَع دةالوح نرواه البخاري  »م.  

اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   قال رسولُ : وعن عمرو بن شعيبٍ ، عن أَبيه ، عن جده رضي اللَّه عنه قَالَ  -٩٥٩
  . »الراكب شيطَانٌ ، والراكبان شيطَانان ، والثَّالثَةُ ركب «  :وسلَّم 

  .حديثٌ حسن: رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بأَسانيد صحيحة ، وقال الترمذي 

إِذا  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : اال وعن أَيب سعيد وأَيب هريرةَ رضي اللَّه تعاىل عنهما قَ -٩٦٠
  .حديث حسن ، رواه أبو داود بإسناد حسن  »خرج ثَالثَةٌ يف سفَرٍ فليؤمروا أَحدهم 

أَربعةٌ ، وخير  خري الصحابة«  :وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -٩٦١
رواه أبو داود والترمـذي   »السرايا أَربعمائَة ، وخري اجلُيوش أَربعةُ آالف ، ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفاً من قلَّة 

  .حديث حسن : وقال 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  باب آداب السري والرتول واملبيت يف السفر -١٦٨
بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر يف حقها بالقيام  والنوم يف السفر واستحباب السرى والرفق

 حبقها وجواز اإلرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك

إذا سافَرتم يف اخلصبِ «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -٩٦٢
طُوا اِإلبِلَ حظَّهإذا  فَأعـا ، وها نِقْيبادروا بِهو ريا السهلَيوا عرِعبِ ، فَأَسيف اجلَد متضِ ، وإِذا سافَراَألر نا م

  .رواه مسلم  »عرستم ، فَاجتنِبوا الطَّريق ، فَإِنها طرق الدواب ، ومأْوى اهلَوام باللَّيلِ 

نِقْيها «  :، وقوله  ارفقُوا بِها يف السريِ لترعى يف حالِ سريِها : أَي  »ن األرضِ اعطُوا اِإلبِلَ حظها م«  معىن
أَسرِعوا بِها حىت تصـلُوا  : املُخ ، معناه : هو بكسر النون ، وإسكان القاف ، وبالياِء املثناة من حتت وهو »

يالس نكن ضها مخم بذهصد قَبلَ أَنْ يرِاملَق .و» رِيسعل :  »التالرتُولُ يف اللي.  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا كانَ يف سفَرٍ ، فَعرس  :وعن أَيب قَتادةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -٩٦٣
 هاعرذ بصحِ نبلَ الصس قُبيرإِذا عو ،مينِهلى يع عطَجلٍ اضلى كَفِّه بلَيع هأْسر عضورواه مسلم  .و.  

  .إَِّمنا نصب ذراعه لئالَّ يستغرِق يف النومِ فَتفُوت صالةُ الصبحِ عن وقْتها أَو عن أَولِ وقْتها : قال العلماُء 

علَيكُم بِالْدلْجـة ، فَـإِنَّ   «  :يه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَال  -٩٦٤
  .السير يف اللَّيلِ  »الدجلَة «  .رواه أبو داود بإسناد حسن  »اَألرض تطْوى بِاللَّيلِ 

. يف الشعابِ واَألودية كانَ الناس إذا نزلُوا منزالً تفَرقُوا  :وعن أَيب ثَعلَبةَ اخلُشنِي رضي اللَّه عنه قال  -٩٦٥
 »إن تفَرقَكُم يف هذه الشعابِ واألودية إِنما ذلكُم من الشيطَان ،«  :فقالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .ن رواه أبو داود بإسناد حس .فَلَم ينزلُوا بعد ذلك منزالً إِالَّ انضم بعضهم إىل بعضٍ

وقيلَ سهلِ بن الربيعِ بنِ عمرو األنصاري املَعروف بابنِ احلنظَلية ، وهو مـن   وعن سهلِ بنِ عمرو  -٩٦٦
 مر رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ببعريٍ قَد لَحق ظَهـره ببطْنِـه   :أهل بيعة الرضوان ، رضي اللَّه عنه قالَ 

رواه أبـو داود بإسـناد    »اتقُوا اللَّه يف هذه البهائمِ املُعجمة فَاركبوها صالحةً ، وكُلُوها صاحلَة «  :فقال 
  .صحيح 
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أَردفين رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن أيب جعفرٍ عبد اللَّه بنِ جعفرٍ ، رضي اللَّه عنهما قال  -٩٦٧
خلْفَه ، وأسر إِيلَّ حديثاً ال أُحدث بِه أحداً من الناسِ ، وكانَ أَحب ما استتر بِه رسول اللَّه صلّى ، ذات يوم 

  .رواه مسلم هكذا خمتصراً : حائطَ نخل : يعين  .اُهللا علَيه وسلَّم لحاجته هدف أَو حائش نخل 

فَدخلَ حائطاً لرجلٍ من اَألنصارِ ، فإذا فيـه   :حائش نخلٍ : هذا بعد قوله : بإِسناد مسلم  وزاد فيه البرقاينُّ
يه وسـلَّم  جملٌ ، فَلَما رأى رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جرجر وذَرفَت عيناه ، فأَتاه النيب صلّى اُهللا علَ

هاترس حسأَي   فَم : هفقال  سنام ، فَسكَن اهفْرذلُ ؟ « :وذا اجلَمه نملِ ، لهذا اجلَم بر نفَجاَء فَـىت   »م
أَفَال تتقي اللَّه يف هذه البهيمة اليت ملَّكَك اللَّه إياهـا ؟  «  :فقالَ  .هذا يل يا رسولَ اللَّه  :من اَألنصارِ فقالَ 

ي هفإن هبئدتو هجِيعت ككُو إِيلَّ أَنش« .  

  .ورواه أبو داود كرواية البرقاين 

الذِّفْرى : قال أَهلُ اللُّغة .هو بكسر الذال املعجمة وإسكان الفاِء ، وهو لفظٌ مفرد مؤنثٌ  »ذفْراه «  :قوله 
  .تتعبه : أَي »تدئبه «  :وله املَوضع الذي يعرق من البعريِ خلْف األذن ، وق: 

رواه أبو داود .  كُنا إِذا نزلْنا منزِالً ، ال نسبح حتى نحلَّ الرحالَ :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قال  -٩٦٨
  .بإِسناد على شرط مسلم 

ال نقَدمها علـى حـطِّ    مع حرصنا على الصالة  أَنا : أَي ال نصلِّي النافلَةَ ، ومعناه  »ال نسبح «  :وقوله 
 وابالد احةحال وإرالر.  

  باب إعانة الرفيقِ -١٦٩
  :يف الباب أحاديث كثرية تقدمت كحديث

  ) .٢٤٥انظر احلديث رقم )  (واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه (  
  وأشباههما) ١٣٤انظر احلديث رقم (  )كل معروف صدقة :  ( وحديث

بينما نحن يف سفَرٍ إِذ جاَء رجلٌ على راحلـة لـه ،    :وعن أَيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  -٩٦٩
عه فَضلُ ظَهـرٍ ،  من كَانَ م« :فَجعلَ يصرِف بصره يميناً وشماالً ، فقال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
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فَذَكَر من أَصناف املال  »فَلْيعد بِه على من ال ظَهر له ، ومن كانَ له فَضلُ زاد ، فَلْيعد بِه على من ال زاد له 
  .رواه مسلم  .ما ذَكَره ، حىت رأَينا أَنه ال حق ألحد منا يف فضلٍ 

يا معشـر   :ه عنه ، عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه أَراد أَنْ يغزو فقالوعن جابرٍ رضي اللَّ -٩٧٠
 جالـر هدكم إِليأَح مصةٌ ، فَلْيريال عشالٌ ، وم س هلمماً ، لينِكُم قَوإخو نواألنصارِ ، إِنَّ م اجِرِيننِ أَوِ املُهلَي

فَضممت إيلَّ اثْنينيِ أَو ثَالثَةً ما يل : يعين كَعقْبة أَحدهم، قال  ا ألحدنا من ظهرٍ حيملُه إال عقبةٌ الثَّالثَةَ ، فم
  .رواه أبو داود .إال عقبةٌ كعقبة أَحدهم من جملي 

ملِسريِ فَيزجِي الضعيف ويردف ويدعو كانَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يتخلَّف يف ا :وعنه قال  -٩٧١
  .رواه أبو داود بإِسناد حسن ..  له

  للسفرِ ةدابالإذا ركب  هباب ما يقول -١٧٠
لتستووا على ظهوره مث تـذكروا نعمـة   . وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون{ :  قال اللَّه تعاىل

 .}مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون لنا هذا وما كنا له سبحان الذي سخر: ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا

٩٧٢-   ـريهلَى بعى عوتلَّم كانَ إِذا اسوس هلَيلّى اُهللا عاللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه ص يضوعن ابنِ عمر ر
وما كنا له مقرنني، وإِنـا إِىل ربنـا   سبحانَ الذي سخر لَنا هذا « :خارجاً إِيل سفَرٍ ، كَبر ثالثاً ، ثُم قالَ 

اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذا . اللَّهم إِنا نسأَلُك يف سفَرِنا هذا الرب والتقوى ، ومن العملِ ما ترضى . ملُنقَلبونَ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من وعثَاِء السفَرِ ، . رِ ، واخلَليفَةُ يف األهلِواطْوِ عنا بعده ، اللَّهم أَنت الصاحب يف السفَ

 لدالوقلَبِ يف املالِ واألهلِ ووِء املنساملنظَرِ ، و وكآبة«  وزاد فيِهن قَاهلُن عون «  :وإِذا رجابِدبونَ عائآيِبونَ ت
  .رواه مسلم  »لربنا حامدونَ 

بفتحِ الواوِ وإسكان العني املهملة وبالثاِء املثلثة وباملد ، وهي  »والوعثاُء « .مطيقني :  »مقرِنِني «  معىن    
  .املرجِع :  »واملنقَلَب «  .تغير النفس من حزن وحنوه: بِاملد ، وهي  »الكآبة «  و. الشدة : 

كان رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا سافر يتعوذ  :رجِس رضي اللَّه عنه قال وعن عبد اللَّه بن س -٩٧٣
ـَرِ ، وكآبة املُنقَلَبِ ، واحلورِ بعد الكَون ، ودعوة املظْلُومِ   .وسوِء املنظَر يف األهلِ واملَال . من وعثاِء السف

  .رواه مسلم 
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: حلورِ بعد الكون ، بالنون ، وكذا رواه الترمذي ، والنسائي ، قال الترمذي ا: هكذا هو يف صحيح مسلم 
الرجـوع مـن   : ومعناه بالنون والراِء مجيعاً : قال العلماُء . بِالراِء ، وكالهما له وجه  »الكور «  ويروي

اِء مأْخوذَةٌ من تكْوِير العمامة ، وهو لَفُّهـا ومجعهـا ،   وروايةُ الر: قالوا . االستقامة أَوِ الزيادة إِىل النقْصِ 
ردن ، مصالكَو نكانَ يكُونُ كَوناً « وروايةُ النون م«  قرتجد واسإذا و.  

لما وضع شهدت علي بن أيب طالب رضي اللَّه عنه أُتي بِدابة ليركَبها ، فَ :وعن علي بن ربيعة قال  -٩٧٤
احلْمد للَّه الذي سخر لَنا هذا ، وما كُنا : بِسم اللَّه ، فلَما استوى على ظَهرها قال : رِجلَه يف الركابِ قال 

كْرب ثَالثَ مرات ، ثُم اللَّه أَ: احلمد للَّه ثَالثَ مرات ، ثُم قال : لَه مقْرنني ، وإنا إىل ربنا ملُنقلبونَ ، ثُم قال 
يـا أمـري   : سبحانك إِني ظَلَمت نفِْسي فَاغْفر يل إِنه ال يغفر الذُّنوب إِالَّ أَنت ، ثُم ضحك ، فَقيل : قال 

كَما فعلْت ، ثُـم ضـحك   رأَيت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَعل : املُؤمنني ، من أَي شيٍء ضحكْت ؟ قال 
 ؟ قال : فقلت يء ضحكْتش أَي نم ده إذا قال «  :يا رسول اللَّهبع نجب معي هحانبك سبـرِ  : إِنَّ راغْف

عض حديثٌ حسن، ويف ب: رواه أبو داود ، والترمذي وقال .  »يل ذنويب، يعلَم أَنه ال يغفر الذَّنوب غَيرِي 
  .وهذا لفظ أَيب داود . حسن صحيح : النسخ 

   باب تكبري املسافر إذا صعد الثنايا وشبهها -١٧١
 وتسبيحه إذا هبط األودية وحنوها والنهي عن املبالغة برفع الصوت بالتكبري وحنوه

  .رواه البخاري .  حناكُنا إِذا صعدنا كَبرنا ، وإِذا نزلْنا سب :عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -٩٧٥

كانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وجيوشه إِذا علَوا الثَّنايا كَبروا  :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -٩٧٦
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  .، وإذا هبطُوا سبحوا 

ه وسلَّم إذا قَفَل من احلج أَو العمرة كُلَّما أَوىف على ثَنِية أَو فَدفَد كانَ النبِي صلّى اُهللا علَي :وعنه قال  -٩٧٧
. ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شرِيك لَه ، لَه املُلْك ولَه احلمد ، وهو على كلِّ شيٍء قَدير «  :كَبر ثَالثاً ، ثُم قال 
ونَ عابِدبائونَ تونَ آيِبداما حنبرونَ له  . ونَ ساجِدـدوح اباَألحز مزهده ، وصر عبنو ،دهعاللَّه و صدق« 

  .متفق عليه 

  .إِذا قَفَل من اجليوشِ أو السرايا أَو احلج أو العمرة : ويف رواية ملسلم 
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 لهفَى «  :قوأَي  »أَو : وقوله ، فَعتفَ«  :اردال  »د فَد هرةٌ ، وآخنهو بفتح الفاَءين بينهما دالٌ مهملةٌ ساك
  .» الغليظُ املُرتفع من األرض « : أُخرى وهو 

«  :يا رسول اللَّه ، إين أُرِيد أَن أُسافر فَأَوصنِي ، قال  :وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجالً قال  -٩٧٨
اللَّهم اطْوِ له البعد ، وهونْ عليه السفر « :فَلَما ولَّي الرجلُ قال ه ، والتكبري على كلِّ شرفعلَيك بِتقوى اللَّ

  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال  »

، فكنا إذا  كنا مع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف سفَرٍ :وعن أَيب موسى اَألشعري رضي اللَّه عنه قال  -٩٧٩
يا أَيها الناس اربعوا على «  :أَشرفْنا على واد هلَّلنا وكَبرنا وارتفَعت أَصواتنا فقالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .فق عليه مت »إنه معكُم ، إنه سميع قَريب . أَنفُِسكم فَإنكم ال تدعونَ أَصم وال غَائباً 

  .ارفقوا بأَنفُِسكم : بفتحِ الباِء املوحدة أَي  »اربعوا « 

 باب استحباب الدعاء يف السفر -١٧٢

ثَـالثُ دعـوات   (( :رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : قالَ : عن أَيب هريرةَ رضي اُهللا عنه قالَ  -٩٨٠
 يهنف كال ش اتابتجسةُ : موعدهلدلى وع دالةُ الووعدرِ ، وافةُ املسوعدرِ ، وافةُ املسوعدرواه  ))املَظلومِ ، و
  )).على ولده: (( وليس يف رواية أَيب داود . حديث حسن : أبو داود والترمذي وقال 

 باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غريهم -١٧٣

ي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ إذا خاف قَوماً قال عن أَيب موسى األشعرِي رض -٩٨١
:  » وِرِهمشر نوذُ بِك مونع ، ميف حنورِه ا جنعلُكإِن مرواه أبو داود ، والنسائي بإسناد صحيح  »اللَّه.  

 باب ما يقول إذا نزل مرتالً -١٧٤

مـن  « :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : يمٍ رضي اللَّه عنها قالت عن خولَة بنت حك -٩٨٢
أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات من شر ما خلَق ، لَم يضره شيٌء حتى يرتحل من مرتِله ذلك : نزلَ مرتِالً ثُم قال 

  .رواه مسلم  »
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كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا سافَر فَأَقبلَ اللَّيـلُ  : ن ابن عمرو رضي اللَّه عنهما قال وع -٩٨٣
يا أَرض ربي وربك اللَّه ، أَعوذُ بِاللَّه من شرك وشر ما فيك ،وشر ماخلق فيك ، وشر ما يدب عليك  :قال 

رواه أبو  »اللَّه من شر أَسد وأَسود ، ومن احلية والعقربِ ، ومن ساكنِ البلَد، ومن والد وما ولَد ، وأَعوذ ب
  .داود 

      » خص ، قال اخلَطَّايب  »واَألسودالش:  » ن البلداكضِ :  »وسكَّان األرس هم ينالَّذ اجلن مقال . ه :
ننازلُ قال  والبلد مماء وبِن يهف كني وإنْ لَم انا كان مأْوى احلَيوضِ ملُ أَنَّ املراد: اَألرموحيت  » دبِالوال«  :
يسوما ولد «  إِبل«  : نياطيالش.  

 باب استحباب تعجيل املسافر -١٧٥
  الرجوع إىل أهله إذا قضى حاجته

السفَر قطْعةٌ من العذَابِ ، «  :عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه  -٩٨٤
هلل إىل أَهجعفَلْي ، فَرِهس نم هتمهن كُمدى أَحفإذا قَض ، همونو هابروش ، هكم طَعامأَحد عنعليه  » مي متفق. 

 » تهمهن«  :قْصم وده.  

 باب استحباب القدوم على أهله اراً -١٧٦
  وكراهته يف الليل لغري حاجة

إذا أَطالَ أَحدكم الغيبـةَ فَـال   «  :عن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٨٥
  . »يطْرقن أَهلَه لَيالً 

  .متفق عليه . صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَيالً  ويف رواية أَنَّ رسول اللَّه

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وسلَّم ال يطرق أَهلَه لَـيالً ،   :وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٩٨٦
  .عليه متفق  .وكان يأْتيهم غُدوةً أَو عشيةً 

 » وقلِ :  »الطُّراملَجِيُء يف اللَّي.  
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 باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته -١٧٧

أَقْبلْنا مع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، حتى إذا كُنا بِظَهرِ املَدينة قال  :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -٩٨٧
  .رواه مسلم  »فلم يزلْ يقولُ ذلك حتى قَدمنا املدينةَ »، عابِدونَ ، لربنا حامدونَ  آيِبونَ ، تائبونَ«  :

 باب استحباب ابتداء القادم باملسجد -١٧٨
  الذي يف جواره وصالته فيه ركعتني

إذا قَدم من سفرٍ بـدأَ   عن كعب بنِ مالك رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ -٩٨٨
  .متفق عليه . باملَسجِد فَركع فيه ركْعتينِ 

 باب حترمي سفر املرأة وحدها -١٧٩

ال يحلُّ المرأَة تـؤمن  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -٩٨٩
و ا باللَّههرمٍ عليي حمذ عإالَّ م لَةلَيمٍ ووةَ يِسريم رافسرِ تومِ اآلخعليه  »الي متفق.  

ال خيلُونَّ رجلٌ بـامرأة  « :وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنه مسع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ  -٩٩٠
رافسرمٍ ، وال تا ذُو حمهعرمٍ  إِال ومي حمذ أَةُ إِالَّ معلٌ  »املرجر فقال لَه:   رجـترأيت خإنَّ ام يا رسولَ اللَّه

  .متفق عليه  »انطلـق فَحج مع امرأَتك « :قال  حاجةً ، وإِني اكْتتبت يف غَزوة كَذَا وكَذَا ؟
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 كتاب الفضائلكتاب الفضائل
  باب فضل قراءة القرآن -١٨٠

اقْرؤا القُـرآنَ  «  :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : مامةَ رضي اللَّه عنه قال عن أَيب أُ -٩٩١
 حابِهيعاً ألصفش م القيامةوأْيت يي هرواه مسلم  »فإِن.  

يؤتى « :اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ مسعت رسول اللَّه صلّى : وعن النواسِ بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه قال  -٩٩٢
اجـان عـن   يوم القيامة بالْقُرآن وأَهله الذين كانوا يعملُونَ بِه يف الدنيا تقدمه سورة البقَرة وآل عمرانَ ، حتَ

  .رواه مسلم  »صاحبِهِما 

خريكُـم مـن   «  :رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ : وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّه عنه قال  -٩٩٣
علَّمهآنَ والقُر لَّمعرواه البخاري  ت.  

٩٩٤-  لَّم : وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالتوس هلَيلّى اُهللا عص و «  :قال رسولُ اللَّههآنَ وأُ القُرقري يالَّذ
  .متفق عليه  »كرامِ الربرة ، والذي يقرأُ القُرآنَ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ماهر بِه مع السفَرة ال

مثَلُ املؤمنِ «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب موسى األشعري رضي اللَّه عنه قال  -٩٩٥
أُ القرآنَ مثلُ اُألتي يقْرالَّذ ةجر : مرةآنَ كَمثَلِ التأُ القُرقْرومثَلُ املؤمنِ الَّذي ال ي ، ا حلْوهوطَعم با طَيرحيه

 : ةحيانآنَ كَمثَلِ الرأُ القرقْرق الذي يافومثَلُ املُن ، ا حلْوهمثَلُ : ال رِيح هلَا وطعوم ، ا مرهموطَع برِحيها طَي
  .متفق عليه  »لَيس لَها رِيح وطَعمها مر : ذي ال يقْرأُ القرآنَ كَمثلِ احلَنظَلَة املُنافقِ ال

إِنَّ اللَّـه يرفَـع بِهـذَا    «  :وعن عمر بن اخلطابِ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٩٦
  .واه مسلم ر »الكتاب أَقواماً ويضع بِه آخرين 

: ال حسـد إالُّ يف اثنتـين   «  :وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -٩٩٧
قهفنو ياللَّه ماال ، فه اهلٌ آترجارِ ، وهاَء النآناَء اللَّيلِ وآن بِه يقوم اللَّه القُرآنَ ، فهو اهلٌ آتاَء  آرجآنلِ واَء اللَّين

  .متفق عليه  »النهارِ 
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  .الساعات :  »واآلناُء « 

كَانَ رجلٌ يقْرأُ سورةَ الكَهف ، وعنده فَرس مربـوطٌ   :وعنِ البراء بنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قال  -٩٩٨
دنو ، وجعلَ فَرسلَت تعةٌ فَجابحته سشغنِ فَتيطَننها بِشر مفلَّم . ه ينوس هلَيلّى اُهللا عص بِيى النا أَصبح أَتفَلَم .

  .متفق عليه  »تلك السكينةُ تنزلت للقُرآن «  :فَذَكَر له ذلك فقال 

 » طَنوالطاء املهملة  »الش لُ : بفتحِ الشنيِ املعجمةبالْح.  

من قرأَ حرفـاً مـن   :  قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: ه عنه قالَ وعن ابن مسعود رضي اللَّ -٩٩٩
أَلف حـرف، والم حـرف ،   : امل حرف ، ولكن : كتاب اللَّه فلَه حسنةٌ ، واحلسنةُ بِعشرِ أَمثَالها ال أَقول 

 فحر ميحديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »وم.  

إنَّ الَّذي لَيس يف « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قال  -١٠٠٠
  . حديث حسن صحيح  : رواه الترمذي وقال  »جوفه شيٌء من القُرآن كالبيت اخلَرِبِ 

١٠٠١- رو بن العاصِ رضي اللَّه عمبنِ ع اللَّه لَّم قال وعن عبدوس هلَيلّى اُهللا عص قَـالُ  «  :نهما عنِ النيبي
 آنصاحبِ الْقُرا : لهؤقْرت رِ آيةد آخنع كزِلَتا ، فَإنَّ منينلُ يف الدترت تلْ كَما كُنترقِ وتاررواه أبو  »اقْرأْ و

  .حديث حسن صحيح : داود ، والترمذي وقال 

 األمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان باب -١٨١
تعاهدوا هذا الْقُرآنَ فَوالَّذي « : عن أَيب موسى رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال   -١٠٠٢

  .ق عليه متف »نفْس محمد بِيده لَهو أَشد تفَلُّتاً من اِإلبِلِ يف عقُلها 
إِنما مثَـلُ صـاحبِ   « : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٠٣

 تبا ، ذَها ، وإِنْ أَطْلَقَهكَهسها أَمليد عاهإِنْ ع ، ثَلِ اِإلبِلِ املُعقَّلَةكَم آنعليه  »الْقُر متفق.  
  باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن -١٨٢

  وطلب القراءة من حسن الصوت واالستماع هلا
مـا أَذنَ اُهللا   «: مسعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول : عن أيب هريرةَ رضي اُهللا عنه قال -١٠٠٤

غتي تونِ الصسح بِيننَ لا أَذٍء ميشل بِه رهجي آنى بِالْقُرعليه  »ن متفق.  
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  ". أي استمع ، وهو إشارةٌ إىل الرضى والقُبولِ : » أَذنَ اُهللا «معىن       
١٠٠٥-  أنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قالَ له اُهللا عنه رضي رِيعوعن أيب موسى األش :»  يتأُوت لَقَد
مزدماوريِ آلِ دامزم ناً معليه  » ار متفق.  

  .» لَو رأَيتنِي وأَنا أَستمع لقراَءتك البارحةَ « :أنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ له : ويف رواية ملسلمٍ  
معت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَـرأَ يف العشـاِء   س: وعنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ رضي اُهللا عنهما قالَ  -١٠٠٦

 هناً متوص نساً أَحدأَح تعما سفَم ، ونتينيِ والزعليه . بِالت متفق .  
من لَـم   «: اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  وعن أَبِي لُبابة بشري بنِ عبد املُنذرِ رضي اُهللا عنه ، أنَّ النبِي صلَّى -١٠٠٧
نغتا  ينم سفَلَي آنجيد  »بِالْقُر أبو داود بإسناد رواه.  

  .يحِسن صوته بِالْقُرآن :  »يتغنى  «ومعنى       
،  » اقْرأْ علَي الْقُرآنَ « :ى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ يل النبِي صلَّ: وعن ابنِ مسعود رضي اُهللا عنه قالَ  -١٠٠٨
 زِلَ ؟: فَقُلْتأُن لْكعو كلَيأُ عولَ اِهللا ، أَقْرسا ررِي « :قَالَ ! يغَي نم هعمأَنْ أَس بي أُحإِن « " هلَيع أْتفَقَر

﴿ فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤالِء شهِيداً :  سورةَ النساِء حتى جِئْت إىل هذه اآلية
  .متفق عليه . فالْتفَت إِلَيه ، فَإِذَا عيناه تذْرِفَان  » حسبك اآلنَ « :قالَ  ﴾

 باب يف احلثِّ على سور آيات خمصوصة -١٨٣

أَال «  :قال يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :بنِ املُعلَّى رضي اللَّه عنه قال عن أَيب سعيد رافعِ  -١٠٠٩
يـا  : فأَخذَ بيدي ، فَلَما أَردنا أَنْ نخرج قُلْـت   أُعلِّمك أَعظَم سورة يف الْقُرآن قَبلَ أَنْ ختْرج من املَسجِد ؟

كإِن ولَ اللَّه؟ قال  رس آنيف الْقُر ةورس ظَمأَع كلِّمنُألع املَثَـاين ،  « :قُلْت عبي السه نياملالع بر للَّه داحلَم
 هيتالَّذي أُوت يمظآنُ الْعالْقُررواه البخاري »و.  

قُلْ هو اللَّـه  : اُهللا علَيه وسلَّم قالَ يف  وعن أَيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى -١٠١٠
 دأَح:  » آنلُ ثُلُثَ القُردعا لَتهإِن ، هفْسي بِيدي نوالَّذ« .  

      ويف رواية : حابِهلَّم قالَ َألصوس هلَيلّى اُهللا عص أَ بِثُلُ«  :أَنَّ رسولَ اللَّهكُم أَنْ يقْردأَح جِزعأَي آنالْقُر ث
 لَةوقالُوا  »يف لَي ، هِمعلَي ذلك قيا رسولَ اللَّه ؟ :فَش ذلك يقطا ينفقال  أَي: » دمالص اللَّه ، دو اللَّه أَحقُلْ ه

 : آنرواه البخاري »ثُلُثُ الْقُر.   
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يرددها فَلَما أَصبح جاَء إِىل رسولِ اللَّه صلّى  »للَّه أَحد قَلُ هو ا«  :وعنه أَنَّ رجالً مسع رجالً يقْرأُ  -١٠١١
والَّذي نفِْسي «  :اُهللا علَيه وسلَّم ، فَذَكَر ذلك لَه وكَانَ الرجلُ يتقَاهلُّا فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه البخاري  »قُرآن بِيده ، إِنها لَتعدلُ ثُلُثَ الْ

«  :قُلْ هو اللَّه أَحـد : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال يف  -١٠١٢
 آنلُ ثُلُثَ القُردعا تهرواه مسلم  »إِن.  

 قُلْ هو اللَّه أَحد ،: اللَّه إِين أُحب هذه السورةَ يا رسول :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رجال قال  -١٠١٣
  .رواه البخاري يف صحيحه تعليقًا . حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال  »إِنَّ حبها أَدخلَك اجلنةَ «  :قال 

أَلَم تر آيات أُنزِلَت « :يه وسلَّم قال وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَ -١٠١٤
  .رواه مسلم  »هذه اللَّيلَةَ لَم ير مثلُهن قَطُّ ؟ قُلْ أَعوذُ برب الفَلَقِ ، وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ 

 علَيه وسلَّم يتعوذُ من اجلانِّ كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا :وعن أَيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه قال  -١٠١٥
رواه الترمـذي وقـال    .، وعينِ اِإلنسان ، حتى نزلَت املُعوذَتان ، فََلَما نزلَتا ، أَخذَ بِهِما وترك ما سواهما 

  .حديث حسن 

من القُـرآن سـورةٌ   «  : علَيه وسلَّم قالَ وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا -١٠١٦
 يوه ، لَه رى غُفتلٍ حجرل فعتةً شثَالثُونَ آي : املُلْك هدي بِيالذ كتبار« .  

  .حديث حسن : رواه أبو داود والترمذي وقال        

  . »تشفَع «  :ويف رواية أيب داود      

من قَرأَ باآليتينِ من « :عود البدرِي رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أَيب مس -١٠١٧
 اهكَفَت لَةي لَيف البقَرة ورةرِ سعليه  »آخ متفق.  

  .لِ كَفَتاه من قيامِ اللَّي: كَفَتاه املَكْروه تلْك اللَّيلَةَ ، وقيلَ : قيل 
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ال تجعلُـوا بيـوتكُم   «  :وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠١٨
 ورةُ الْبقَرةس يهقْرأُ فالَّذي ت تن الْبيم رفنطَانَ ييقَابِر ، إِنَّ الشرواه مسلم »م.  

١٠١٩- بنِ كَع يقَالَ وعن أُب هنلَّم  :بٍ رضي اللَّه عوس هلَيلّى اُهللا عص رِ   « :قال رسولُ اللَّهيا أَبـا املُنـذ
اللَّه ال إِله إِالَّ هو احلَي الْقَيوم ، فَضرب يف صدري وقَال : قُلْت  أَتدرِي أَي آية من كتاب اللَّه معك أَعظَم ؟

:  »لْمالْع نكيهرِ  لا املُنذرواه مسلم  »أَب.  

وكَّلَين رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حبفْظ زكَاة رمضانَ ،  :وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -١٠٢٠
 فقُلت هذْتالطَّعام ، فَأخ نثُو مفَجعل حي ، اين آتلّى اُهللا: فَأَتول اللَّه صك إِىل رسنفَعلَّم ، قال ألروس هلَيع  :

، فَخلَّيت عنه ، فَأَصبحت ، فَقَال رسولُ اللَّه صـلَّى اللَّـه   . إِني محتاج ، وعلي عيالٌ ، ويب حاجةٌ شديدةٌ 
 لَّموس وآله هالْبارِحةَ ؟ «  :علَي كريريرة ، ما فَعلَ أَسيا أَبا ه«  ول اللَّ: قُلْتـاالً ،  يا رسيةً وعاجكَا حش ه

سبِيلَه تلَّيفَخ ، هتمفقال . فَرح:  » ودكَذَبك وسيع قَد هـلّى   »أَما إِنص ولِ اللَّهلِ رسقَول ودسيع هأَن فَعرفْت
 هتلَّم فَرصدوس هلَياُهللا ع . الطَّعامِ ، فَقُلْت ناَء حيثُو مفَج :كفَعنـلَّم ،   َألروس هلَيلّى اُهللا عص إِىل رسولُ اللَّه

دعين فَإِني محتاج ، وعلَي عيالٌ ال أَعود ، فرحمته وخلَّيت سبِيلَه ، فَأَصبحت فَقَال يل رسولُ اللَّـه  : قالَ 
يا رسول اللَّه شكَا حاجةً وعياالً : قُلْت  »رِحةَ ؟ يا أَبا هريرةَ ، ما فَعل أَسريك الْبا«  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

فَجاَء حيثُو من الطَّعـام ،  . فرصدته الثَّالثَةَ  .  »إِنه قَد كَذَبك وسيعود «  :فَرحمته ، وخلَّيت سبِيلَه ، فَقَال 
 فقلت ، ذْتهلّى : فَأَخص ك إِىل رسولِ اللَّهفَعنَألر  ـكأَن معزال ت كمرات أَن ثَالث رلَّم وهذا آخوس هلَياُهللا ع

إِذا أَويـت إِىل  : ما هن ؟ قال : دعين فَإِني أُعلِّمك كَلمات ينفَعك اللَّه ا ، قلت : تعود ، ثُم تعود، فقال 
ن يزالَ عليك من اللَّه حافظٌ ، وال يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِحِ ، فَخلَّيـت  فراشك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسي ، فَإِنه لَ

يـا  : فقُلـت   »ما فَعلَ أَسريك الْبارِحةَ ؟ «  :سبِيلَه فَأَصبحت ، فقَالَ يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
إِذا : قال يل : قلت  »ما هي ؟ «  :قال . لمات ينفَعين اللَّه ا ، فَخلَّيت سبِيلَهرسول اللَّه زعم أَنه يعلِّمين كَ

وقال يل  }اللَّه ال إِله إِالَّ هو احلي الْقَيوم {   :أَويت إِىل فراشك فَاقرأْ ايةَ الْكُرسي من أَوهلا حتى تختم اآليةَ 
 :ال علَيزال ي بِحصى تتطَانٌ حيش كيقْرب لَنظٌ ، وافح اللَّه نم لَّم . كوس هلَيلّى اُهللا عص بِيا «  :فقال النأَم

ذَاك شيطَانٌ « :ال ، قال : قلت  »إِنه قَد صدقك وهو كَذوب ، تعلَم من تخاطب منذ ثَالث يا أَبا هريرة ؟ 
  .ه البخاري روا »
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من حفظَ عشر آيات « :وعن أَيب الدرداِء رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٢١
  .رواه مسلم  »من آخرِ سورة الكهف«  :ويف رواية .  »من أَولِ سورة الْكَهف ، عصم من الدجالِ 

بينما جِبرِيلُ عليه السالم قاعد عند النبِي صلّى اُهللا علَيـه   :ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ  وعنِ -١٠٢٢
ليـوم ،  هذا باب من السماِء فُتح اليوم ولَم يفْتح قَطُّ إِالَّ ا: وسلَّم سمع نقيضا من فَوقه ، فَرفَع رأْسه فَقَالَ 

أَبشر بِنورينِ أُوتيتهما ، : هذا ملَك نزلَ إِىل اَألرضِ مل ينزِلْ قَطُّ إِالَّ اليوم فَسلَّم وقال : فَنزلَ منه ملك فقالَ 
 قَبلَك بِيا نمهتؤي م: لَم فقرأَ حبرلَن ت ، قَرةالب ةوريم سواتالكتاب ، وخ ه فَاحتةيتطرواه مسلم  »نها إِالَّ أُع

.  

  .الصوت  »النقيض « 

 باب استحباب االجتماع على القراءة -١٨٤

وما اجتمع قَـوم يف  « :قَالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٠٢٣
اللَّه يوتمن ب تيـة ،   بمحالر مهتية ، وغَشينكعلَيهم الس لتزم ، إِالَّ نهنه بيونارسدويت ، لُونَ كتاب اللَّهتي

  .رواه مسلم  »وحفَّتهم املالئكَةُ ، وذَكَرهم اللَّه فيِمن عنده 

  باب فضل الوضوء -١٨٥
مـا  { :  إىل قوله تعاىل}  إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم{ :  قال اللَّه تعاىل

 .} يريد اللَّه ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

أُمـيت   إِنَّ«  :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُول : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٢٤
  .متفق عليه  » يدعونَ يوم القيامة غُراً حمجلني من آثَارِ الوضوِء فَمنِ استطَاع منكُم أَنْ يطيل غُرته ، فَليفعلْ

يـث يبلُـغُ   تبلُغُ احللية من املـؤمن ح «  :سمعت خليلي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُول : وعنه قَالَ  -١٠٢٥
  .رواه مسـلم »الوضـوُء 
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مـن توضـأَ   «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٢٦
 أَظفارِه حتت نم جرخى تحت هدجس نم اهطَايت خجرالوضـوَء ، خ نـسرواه مسلم »فَأَح.  

من توضأَ «  :رأَيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يتوضأُ مثلَ وضوئي هذا ثُم قال  :وعنه قال  -١٠٢٧
  .رواه مسلم »هكذا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه، وكَانت صالته ومشيه إِىل املَسجِد نافلَةً

 إِذا توضأَ العبد املُسلم «  :رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب هريرةَ  -١٠٢٨
 نمآخرِ قَطْرِ املـاِء ، فَـإِذا    أَوِ املؤ مع مع املاِء أَو هنيا بِعيهظَر إِلَييئَة نكلُّ خط جهِهو نم رجخ هسل وجهفَغ

خ ، غَسل يديه ، هلير قَطْرِ املاِء ، فَإِذا غَسلَ رِجمع آخ املَاِء أَو عم ا يداههتكانَ بطَش طيئَةكُلُّ خ يديه نرج م
  .رواه مسلم »خرجت كُلُّ خطيئَة مشتها رِجاله مع املاِء أَو مع آخرِ قَطرِ املاِء ، حىت خيرج نقيا من الذُّنوبِ 

١٠٢٩- ى املقربةَ فَقَال وعنلَّم أَتوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهأَنَّ رس ا «  :هننيِ وإِنمؤار قَومٍ مد كُملَيع المالس
«  :قال  ه ؟يا رسول اللَّ أَولَسنا إِخوانك  :قَالُوا :  »إِنْ شاَء اللَّه بِكُم الحقُونَ ، وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننا 

 كيف تعرِف من لَم يأْتوا بعد من أُمتك يا رسول اهللا ؟ :قالوا  »أَنتم أَصحايب ، وإخواننا الّذين لَم يأْتوا بعد 
 :قَـالُوا   »ال يعرِف خيلَه ؟ أَرأَيت لَو أَنَّ رجال له خيلٌ غُر محجلَةٌ بين ظهري خيلٍ دهمٍ بِهمٍ ، أَ«  :فقال 

، ضِ « :قَالَ  بلَى يا رسولُ اللَّهعلى احلو مطُها فروِء ، وأَنضالو نم نيلحجا مونَ غُريأْت مهرواه مسلم »فَإِن.  

ى ما يمحو اللَّه بِه اخلَطَايا ، ويرفَع أَال أَدلُّكُم عل«  :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٣٠
إِسباغُ الوضوِء على املكَارِه وكَثْرةُ اخلُطَا إىل املسـاجِد ،   :قَالَ  بلى يا رسول اللَّه ، :قَالُوا  بِه الدرجات ؟

  .رواه مسلم  »وانتظَار الصالة بعد الصالة ، فَذلكُم الرباطُ ، فذلكُم الرباطُ 

الطُّهـور  « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب مالك اَألشعرِي رضي اللَّه عنه قَال  -١٠٣١
 اِإلميان طْررواه مسلم  »ش.  

  .وقد سبق بِطوله يف باب الصربِ 

 هاللَّه عن يسةَ رضبنِ عويف الباب حديثُ عمرو ب     ، يثٌ عظـيمـو حـدهجاِء ، ورِ باب الريف آخ ابِقالس
  .مشتملٌ على جملٍ من اخلريات 
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ما منكُم من أَحـد  «  :وعن عمر بنِ اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٠٣٢
أَشهد أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحده ال شريك له، وأَشهد أَنَّ محمـدا  : ثُم قَالَ  الوضوَء  أَو فَيسبِغُ يتوضأُ فَيبلغُ 

  .رواه مسلم  »عبده ورسولُه ، إِالَّ فُتحت لَه أَبواب اجلنة الثَّمانِيةُ يدخلُ من أَيها شاَء 

  . »اجعلْين من التوابِني واجعلْين من املُتطَهرِين  اللَّهم«  :وزاد الترمذي       

 باب فضل األذان -١٨٦

لَو يعلم النـاس مـا يف   «  :عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٠٣٣
جِدوا إِالَّ أَنْ يستهِموا علَيه الستهموا علَيه، ولو يعلَمونَ ما يف التهجِري الستبقوا ثُم لَم ي. النداِء والصف اَألولِ

  .متفق عليه »إَليه ، ولَو يعلَمون ما يف العتمة والصبحِ ألتومهُا ولَو حبواً 

 » تهاماالس«  :، االقْتراع  » جِريهإِىل:  »والت كريبالت الةالص .  

املُؤذِّنونَ أَطْولُ «  :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن معاوِيةَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٠٣٤
 يامةالق ماقاً يوناسِ أعرواه مسلم  »الن.  

١٠٣٥- صععمنِ بنِ أَيب صحالر نِ عبداللَّه ب دبع وعن  قَالَ لَـه هاللَّه عن يرض رِياخلُد يدا سعإين  :ةَ أَن أَب
 كميف غَن تيةَ فإِذا كُنم والْبادنالْغ بحت أراك  كتيباد ال   أَو ـهاِء ، فَإِندبالن كتوص فَعفَار ، للصالة تفَأَذَّن

سـمعته  : قال أبو سعيد » إِنس ، وال شيٌء ، إِالَّ شهِد لَه يوم الْقيامة  يسمع مدى صوت املُؤذِّن جِن ، وال
  .رواه البخاري  .من رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

إِذا نودي بالصالة ، « :م قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٠٣٦
الةللص بى إِذا ثُول ، حتداُء أَقْبالن يفَإِذا قُض ، ينأْذمع التى ال يساطٌ حترض طَانُ و لهالشي برى  أَدتر ، حبأَد

 ملَا لَم يذْكُر من قَبلُ  اذْكُر كَذا ، واذكُر كذا : إِذا قُضي التثْويِب أَقْبلَ ، حتى خيْطر بين املرِء ونفِْسه يقُولُ 
  .متفق عليه  »حتى يظَلَّ الرجلُ ما يدري كَم صلَّى 

 » ثْوِيباِإلقَامةُ :  »الت.  
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اُهللا علَيـه وسـلَّم   وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما أَنه سمع رسولَ اللَّه صلّى  -١٠٣٧
ه علَيـه  إِذا مسعتم النداَء فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ ، ثُم صلُّوا علَي ، فَإِنه من صلَّى علَي صالةً صلَّى اللَّ«  :يقُولُ 

 تنبغي إِالَّ لعبد من عباد اللَّه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا بِها عشراً ، ثُم سلُوا اللَّه يل الْوسيلَةَ ، فَإِنها مرتِلَةٌ يف اجلنة ال
  .رواه مسلم  »هو ، فَمن سأَل يلَ الْوسيلَة حلَّت لَه الشفاعةُ 

ا مسعتم النداَء إِذ«  :وعن أَيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٣٨
  .متفق عليه .  »، فَقُولُوا كَما يقُولُ املُؤذِّنُ 

: من قَال حني يسمع النداَء «  :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٠٣٩
ة الْقَائمة، آت محمداً الْوسيلَةَ ، والْفَضيِلَة، وابعثْه مقَاما حمموداً الَّذي اللَّهم رب هذه الدعوة التامة ، والصال
  .رواه البخاري  »وعدته ، حلَّت لَه شفَاعيت يوم الْقيامة 

١٠٤٠- لَّم أَنوس هلَيلّى اُهللا عن النيب صع هاللَّه عن ين أَيب وقَّاصٍ رضب دعس قَالَوعن ه:  معيس نيقَال ح نم
أَشهد أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وحده ال شريك له ، وأَنَّ محمداً عبده ورسولُه ، رضـيت بِاللَّـه ربـا ،    : املُؤذِّنَ 

 هبذَن ر لَها ، غُفينالمِ دوالً ، وباِإلسسر دمحرواه مسلم  »ومب.  

الدعاُء ال يرد بني اَألذان «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ وع -١٠٤١
 حديث حسن : رواه أبو داود والترمذي وقال  »واِإلقامة.  

  باب فضل الصلوات -١٨٧
 .} اء واملنكر إن الصالة تنهى عن الفحش{ ):  ٤٥العنكبوت (قال اللَّه تعاىل 

أَرأَيتم لَـو  «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -١٠٤٢
ال يبقَى مـن  : وا قالُ »أَنَّ نهراً بِباب أَحدكم يغتِسلُ منه كُلَّ يومٍ خمس مرات ، هلْ يبقى من درنِه شيٌء؟

  .متفق عليه  »فذلك مثَلُ الصلَوات اخلَمسِ ، ميحو اللَّه ن اخلطَايا «  :درنِه شيء ، قَال 

مثَلُ الصلوات اخلَمـسِ  «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٤٣
ْ ِكمثَلاتمر مٍ مخْسوكُلَّ ي هنِسلُ متكُم يغدلى باب أَحرٍ جارٍ عرواه مسلم »رٍ غم.  
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 » رمالغ«  بفتحِ الغني املعجمة : ريالكث.  

١٠٤٤- لّى اُهللا عص بِيى النلَةً ، فأَتقُب رأَةنِ امالً أَصاب مأَنَّ رج هرضي اللَّه عن ودعسنِ منِ ابـلَّم  وعوس هلَي
 }وأَقم الصالةَ طَريف النهار وزلَفا من اللَّيلِ ، إِنَّ الْحسنات يذهبن السـيئَات  {  : فَأَخربه فأَنزل اللَّه تعاىل 

  .متفق عليه  »جلميع أُميت كُلِّهِم«  :قال  أَلي هذا ؟ :فقال الرجلُ 

الصـلوات اخلَمـس،   « :اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  وعن أَيب هريرة رضي -١٠٤٥
 رائغش الكبما مل ت ، ننهيكفَّارةٌ ملا ب ، ةععةُ إِىل اجلُمرواه مسلم  »واجلُم.  

ما من « :ُهللا علَيه وسلَّم يقولُ مسعت رسولَ اللَّه صلّى ا: وعن عثمانَ بنِ عفان رضي اللَّه عنه قال  -١٠٤٦
ها ، إِالَّ كانت كَفَّارةً ملا قَبكُوعرا ، وهشوعخا ، ووَءهضو ِسنحوبةٌ فَيكتصالةٌ م هرمٍ حتضلسرِيٍء مـا  املَه

 كلَّه رهالد ذلككَبِريةٌ ، و تؤوبِ ما مل تالذن نرواه مسلم  »م.  

 ل صالة الصبح والعصرباب فض -١٨٨

من صلَّى الربدين دخلَ «  :عن أَيب موسى رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٤٧
  .متفق عليه  »اجلنة 

 » دانالرب«  : صروالع حبالص.  

١٠٤٨- هاللَّه عن بةَ رضيويةً بن رماررٍ بن علَّم يقولُ : قالَ  وعن زهيوس هلَيلّى اُهللا عص رسول اللَّه تعمس
  .رواه مسلم . يعين الفجر ، والعصر  »لَن يلج النار أَحد صلَّى قبلَ طُلوعِ الشمس وقَبل غُروبها «  : 

من صـلَّى  «  :اُهللا علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى : وعن جندبِ بن سفْيانَ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٤٩
  .رواه مسلم »الصبح فهو يف ذمة اللَّه فَانظُر يا ابن آدم الَ يطْلُبنك اللَّه من ذمته بِشيٍء 

ـ « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٠٥٠ عتـيكم  يونَ فاقَب
ينالَّذ جريع رِ ، ثُمالعص حِ وصالةبالص الةونَ يف صعمتجيارِ ، وهكَةٌ بِالنلِ ، ومالئكَةٌ بِاللَّيالئيكم ، موا فبات 
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م يصلُّونَ ، وأَتينـاهم وهـم   تركناهم وه: كَيف تركتم عبادي ؟ فَيقُولُونَ :  وهو أَعلم م  فيسأَلُهم اللَّه 
  .متفق عليه .  »يصلُّون 

كنا عند النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَنظَر إِىل : وعن جريرِ بنِ عبد اللَّه البجلي رضي اللَّه عنه قال  -١٠٥١
نَ هذا القَمر ، ال تضامونَ يف رؤيته، فَإِن استطَعتم إنكم سترونَ ربكم كما ترو«  :القَمرِ لَيلَةَ البدرِ ، فقال 

  .متفق عليه  »أَنْ ال تغلبوا على صالة قَبل طُلُوعِ الشمسِ ، وقَبل غُروا فافْعلُوا

 ةَ «  :ويف روايةشرع عبلَةَ أَرإِىل القَمر لَي ظَرفَن« .  

من ترك صالةَ العصـر  «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : لَّه عنه قال وعن بريدةَ رضي ال -١٠٥٢
 ملُهبِطَ عح رواه البخاري  »فَقَد.  

 باب فضل املشي إىل املساجد -١٨٩

غَدا إِىل املسجِد أَو راح ،  من«  :عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٥٣
 احر ا أَوا غَدالً كُلَّمزن ةيف اجلَن اللَّه له دمتفق عليه  »أَع.  

من تطَهر يف بيته ، ثُم مضى إِىل بيت من بيوت اللَّه ، «  :وعنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٠٥٤
  .رواه مسلم  »ليقْضي فَرِيضةً من فَرائضِ اللَّه كانت خطُواته إِحداها تحطُّ خطيئَةً ، واُألخرى ترفَع درجةً 

كانَ رجلٌ من اَألنصارِ ال أَعلم أَحدا أَبعد من املسجِد منه  :وعن أُبي بن كعبٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٥٥
ما يسرين أَنَّ : لو اشتريت حمارا لتركَبه يف الظَّلْماِء ويف الرمضاِء قالَ : ، وكَانت ال تخطئُه صالةٌ ، فَقيلَ له 

. هلـي  منزيل إِىل جنبِ املَسجد ، إِني أُريد أَنْ يكتب يل ممشاي إِىل املسجِد ، ورجوعي إِذا رجعت إِىل أَ
  .رواه مسلم  »قَد جمع اللَّه لك ذَلك كُلَّه «  :فقالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

خلَت البِقَاع حولَ املسجِد ، فَأَراد بنو سلمةً أَنْ ينتقلُـوا قُـرب    :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٥٦
 لَغَ ذلكجِد ، فَبلَّم فقالَ هلم املَسوس هلَيلّى اُهللا عص ـجِد ؟ «  :النيباملَس بلُوا قُرقتنونَ أَن تريدت كُمين أَنلَغب 

بنِي سلمةَ دياركُم تكْتب آثاركُم ، ديـاركُم تكْتـب   «  :نعم يا رسولَ اللَّه قَد أَردنا ذَلك ، فقالَ : قالوا 
 كُما : قالوا ف »آثارولْنحا تا كُنا أَننرسس  :ما يرواه مسلم ، وروى البخاري معناه من رواية أن.  
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إِنَّ أَعظَم الناس أَجرا « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه قالَ  -١٠٥٧
شها ممإِلي مهدعأَب الةيف الص مهدعالـذي  . ى فَأَب نأَجراً م ظَماِإلمامِ أَع عصلِّيها مى يالةَ حتالص ظرتنوالَّذي ي

 امني صلِّيها ثُمعليه  »ي متفق.  

لَـمِ إِىل  بشروا املَشـائني يف الظُّ «  :وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٥٨
 ةيامالق موي امبِالنور الت اجِدرواه أبو داود والترمذي  » املس.  

أَال أَدلُّكُم على ما ميحو «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٠٥٩
بِه فَعريا ، واخلَطَاي بِه ؟ اللَّه اتجرقَالُوا  الد:  لى يا رسولَ اللَّهقَالَ .ب:  »   ، لـى املَكَـارِهوِء عضباغُ الْوإِس

  .رواه مسلم  »وكَثْرةُ اخلُطَا إِىل املَساجِد ، وانتظَار الصالة بعد الصالة ، فَذلكُم الرباطُ ، فَذلكُم الرباطُ 

١٠٦٠- اخلد لَّم قال وعن أَيب سعيدوس هلَيلّى اُهللا عص عنِ النيب عنه اللَّه رضي رِي: » ادتعلَ يجالر متأَيإِذا ر
 انبِاِإلمي وا لَههداجِد فاشوجلَّ  »املَس ـرِ  {  : قال اللَّه عزومِ اآلخوالْي ن بِاللَّهآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يمإِن

  .حديث حسن  : رواه الترمذي وقال . ية اآل  }

 باب فضل انتظار الصالة -١٩٠

ال يزالُ أَحدكُم يف صالة «  :عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٠٦١
قَلنأَنْ ي هعنمال ي ، هبِسحالَةُ تالص امتا دالةُ مإِالَّ الص هلإِىل أَه عليه  »ب متفق.  

املَالئكَةُ تصلِّي علَى أَحدكُم ما دام يف مصـالَّه  «  :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٦٢
  .رواه البخاري  »للَّهم ارحمه اللَّهم اغْفر لَه ، ا: الَّذي صلَّى فيه ما ملْ يحدثْ ، تقُولُ 

يلِ وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَخر لَيلَةً صالةَ الْعشاِء إِىل شطْرِ اللَّ -١٠٦٣
رواه  »قَدوا ولَم تزالُوا يف صالة منذُ انتظَرتموها صلىَّ الناس ور«  :ثُم أَقْبلَ علَينا بوجهِه بعد ما صلَّى فقال 

  .البخاري 
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 اجلماعة  باب فضل صالة  -١٩١

صالةُ اجلَماعة أَفضلُ من « :عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٦٤
  .متفق عليه  »ين درجةً صالة الفَذِّ بِسبعٍ وعشرِ

صـالةُ الرجـلِ يف   « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -١٠٦٥
أَ فَأَحضوإِذا ت هأَن عفًا ، وذلكض رينشعمخساً و هوقويف س هتييف ب هلى صالتع فعضت ماعةـوَء  جضالْو نس
ت عنـه ـا   ثُم خرج إِىل املَسجِد ، ال يخرِجه إِالَّ الصالةُ ، لَم يخطُ خطْوةً إِالَّ رفعت لَه ا درجةٌ ، وحطَّ

ا لَمالَّه ، مصيف م اما دم هلَيلِّي عصكَة تلِ املَالئزت لى لَميئَةٌ ، فَإِذا صطقُولُ  خثْ ، تدحي : ، هلَيلِّ عص ماللَّه
 همارح مالةَ . اللَّهالص ظَرتا انم الةالُ يف صزال يعليه  »و وهذا لفظ البخاري . متفق.  

يس يل قَائد يقُودين يا رسولَ اللَّه ، لَ: أَتى النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رجلٌ أَعمى فقال  :وعنه قالَ  -١٠٦٦
ص لَهخفَر ، هتيف بي ليصفَي لَه صخرلَّم أَن يوس هلَيلّى اُهللا عص فَسأَلَ رسولَ اللَّه ، جِدىلَّ   إِيل املَسـا وفَلَم ،

  .رواه مسلم  » فَأَجِب«  :نعم ، قال : قال  »هلْ تسمع النداَء بِالصالة ؟  :دعاه فقال له 

١٠٦٧-  اللَّه يلَ  وعن عبدققَالَ : و هأَن اللَّه عنه رضي ذِّنوم املُؤكْتم وف بابنِ أُمسٍ املعرنِ قيرِو بميـا   :ع
تسمع حـي علـى   « :لَّم فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس. رسولَ اللَّه إِنَّ املَدينةَ كَثريةُ اهلَوام والسباعِ 

  . »الصالة ، حي على الفَالحِ ، فَحيهالً 

  .تعال :  »حيهالً «  :ومعىن . رواه أبو داود بإسناد حسن  

ه لَقَد والَّذي نفِْسي بِيد« :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٠٦٨
 ثُـم اسالن ؤمالً فَيجر رآم ا ، ثُمؤذَّنَ لَهفَي الةبالص رآم طَب ، ثُمتحطَبٍ فَيحب رت أَن آمممإِىل   ه فـالأُخ

  .متفق عليه  »رِجالٍ فأُحرق علَيهِم بيوم

ه أَن يلْقَي اللَّه تعاىل غدا مسلما فَلْيحافظْ على هؤالِء من سر :وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٠٦٩
نهإِنى واهلُد ننلَّم سوس هلَيلّى اُهللا عكم صبِينل عرش فَإِنَّ اللَّه ، ن ينادثُ ييلَوات حنِ اهلُدى ،  الصنن سم

ا يصلِّي هذا املُتخلِّف يف بيته لَتركتم سنة نبِيكم ، ولَو تركتم سـنةَ نبِـيكم   ولَو أَنكُم صلَّيتم يف بيوتكم كم
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، بِه ؤتىل يجكانَ الر لَقَدفَاق ، والن لُومعنها إِالَّ منافق ملَّف عختا وما ينتأَيم ، ولَقَد رلَلْتلَض    ني بـيـادهي
تنِ حلَيجالرفيف الص قَامرواه مسلم  .ى ي.  

إِنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علَّمنا سنن اهلُدى ، وإِنَّ من سننِ اهلُدى الصالَة  :ويف رواية له قال       
  يف املسجد الذي يؤذَّنُ فيه

ما مـن  «  :رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول مسعت : وعن أَيب الدرداِء رضي اللَّه عنه قال  -١٠٧٠
فَعلَيكُم بِاجلَماعة ، فَإِنما يأْكُلُ . ثَالثَة يف قَرية وال بدوٍ ال تقَام فيهم الصالةُ إِالَّ قد استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ 

  .أبو داود بإِسناد حسن رواه  »الذِّئْب من الغنمِ القَاصيةَ 

 باب احلثِّ على حضور اجلماعة يف الصبح والعشاء -١٩٢

مـن  « :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقـولُ  : عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٠٧١
نمل وف اللَّينِص ما قامفَكَأَن ، ةاعـماَء يف جشلَّى العص   ل كُلَّـهلَّى اللَّيما صفَكَأَن ، ةاعمح يف جلَّى الصبص

  .رواه مسلم  »

مـن  « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ويف رواية الترمذي عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللَّه عنه قال 
 »، ومن صلَّى العشاَء والْفَجر يف مجاعة، كَانَ لَه كَقيامِ لَيلَـة   شهِد العشاَء يف مجاعة كان له قيام نِصف لَيلَة

  .حديثٌ حسن صحيح : قال الترمذي 

ولَو يعلَمـونَ مـا يف   «  :وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٧٢
  .وقد سبق بطوِله . متفق عليه  »َألتوهما ولَو حبوا العتمة والصبحِ 

لَيس صالةٌ أَثْقَلَ علَى املُنافقني مـن صـالة   «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٠٧٣
  .متفق عليه  »الفَجرِ والعشاِء ولَو يعلَمونَ ما فيهما َألتوهما ولَو حبوا 
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 باب األمر باحملافظة على الصلوات املكتوبات -١٩٣
والنهي األكيد والوعيد الشديد يف تركهن  

  .} حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { :  قال اللَّه تعاىل
  .} فإن تابوا، وأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { :  وقال تعاىل

أَي اَألعمالِ أَفْضلُ : سأَلت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :اللَّه عنه قالَ  وعن ابنِ مسعود رضي -١٠٧٤
اجلهاد يف «  :ثُم أَي ؟ قال : قلَت  »بِر الوالدينِ «  :ثُم أَي ؟ قال : قلت  »الصالةُ على وقْتها «  :؟ قال 

 بِيلِ اللَّهعليه  »س متفق.  

بنِي اِإلسالم علـى  «: قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال  -١٠٧٥
ـ : خمسٍ  يالب جحو ، كاةإِيتاِء الزو ، الةوإِقامِ الص ، حمداً رسولُ اللَّهإِالَّ اللَّه ، وأَنَّ م أَنْ ال إِله ةهادش، ت 

  .متفق عليه  »وصومِ رمضانَ 

أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ ال إِله « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٠٧٦
فَإِذا فَعلُوا ذلك عصموا منـي دمـاَءهم    إِالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ، ويقيموا الصالَة ، ويؤتوا الزكاةَ ،

 م على اللَّههابسحاِإلسالمِ ، و إِالَّ حبق الَهموأَمعليه  »و متفق.  

إِنك تأْيت «: بعثين رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِىل اليمن فقال : وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٧٧
مـذل قَووا لأَطاع مي رسولُ اللَّه ، فَإِنْ هأَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه ، وأَن ادةهإِىل ش مهعلِ الكتاب ، فَادأَه ا من ، ك

ـ  علمهم أَنَّ أَفَأَعلمهم أَنَّ اللَّه تعاىل افْترض علَيهِم مخْس صلوات يف كلِّ يومٍ ولَيلَة، فَإِنْ هم أَطَاعوا لذلك ، ف
، ذلَكوا لأَطَاع مهم ، فَإِنْ هلى فُقَرائع ردهم فَتأَغْنِيائ نذُ مخؤدقة تص هِمض علَيراىل افْتعم  اللَّه توكَرائ اكفَإِي

 ابجح اللَّه نا وبيهنيب سلَي هوةَ املظْلُومِ ، فَإِنعقِ داتهم ووالعليه م »أَم تفق.  

إِنَّ بين الرجـلِ  « : مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٧٨
 الةالص كروالكُفْرِ ت كرالش نيبرواه مسلم  »و.  
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١٠٧٩- لَيلّى اُهللا عص عن النيب ةَ رضي اللَّه عنهديرلَّم قال وعن بوس الةُ ، «  :هالص مهنينا وبنالذي بي دالعه
 كَفَر ا فَقدكَهرت رواه الترمذي وقال  »فمن : صحيح حديثٌ حسن.  

 كانَ أَصحاب محمد صلّى اُهللا :وعن شقيق بنِ عبد اللَّه التابعي املُتفَقِ على جاللته رحمه اللَّه قال  -١٠٨٠
مالِ تاَألع نئاً ميلَّم ال يرونَ شوس هلَيعالةالص رغَي كُفْر كُهصحيحٍرواه الترمذي .ر يف كتاب اِإلميان بإِسناد.  

إِنَّ أَول ما يحاسب «: قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٠٨١
ِسر ،  بِهوخ ابخ فَقَد ، أَجنح ، وإن فَسدتو أَفَلح لُحت ، فَقَدفَإِنْ ص ، هصالت هملع من يامةم القوي دالعب

ص انظُروا هلْ لعبدي من تطَوع ، فَيكَملُ ا ما انتقَ: فَإِن انتقَص من فريضته شيئاً ، قال الرب ، عز وجلَّ 
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن  »من الفَرِيضة ؟ ثُم تكونُ سائر أَعماله على هذا 

 باب فضلِ الصف األولِ -١٩٤
  واألمرِ بإمتامِ الصفوف اُأللِ ، وتسويِتها ، والتراص فيها

 :ا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ خرج علَين :عن جابِرِ بنِ مسرةَ ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَ  -١٠٨٢
يا رسولَ اللَّه وكَيف تصف املالئكةُ عند ربها ؟ قال : فَقُلْنا  »أَال تصفُّونَ كما تصف املالئكَةُ عند ربها ؟ « 
:  »ونَ يف الصفراصتاُألولَ ، وي فوفونَ الصمترواه مسلم  »ي.  

لو يعلَم الناس ما يف « :وعن أَيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٨٣
  .متفق عليه  »النداِء والصف اَألولِ ، ثُم لَم جيِدوا إِالَّ أَنْ يستهِموا علَيه الستهموا 

خير صفوف الرجالِ أَولُها ، وشرها آخرهـا  « :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قَالَ  -١٠٨٤
  .رواه مسلم  »وخير صفوف النساِء آخرها ، وشرها أَولُها 

رأَى يف أَصـحابِه  : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول -١٠٨٥
 مراً ، فقَالَ لَهاللَّه «  :تأَخ مهروخىت يونَ حرأَختي مكُم ، ال يزالُ قَودعب نم بِكُم مأْتليوا فأَمتُّوا بِي ، ومتقَد

  .رواه مسلم  »

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يمسح مناكبنا يف : ه عنه ، قال وعن أَيب مسعود ، رضي اللَّ -١٠٨٦
استووا وال تختلفوا فتختلف قُلُوبكُم ، ليليين منكُم أُولُوا اَألحالمِ والنهى ، مثَّ الـذين  «  :الصالة ، ويقُولُ 

 هملُونين يالذ ثُم ، همرواه مسلم  »يلُون.  

سووا صفُوفَكُم ، فَـإنَّ  «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٠٨٧
 الةمامِ الصت نم فوِيةَ الصسعليه  »ت متفق.  

  . »الة فإنَّ تسوِيةَ الصفُوف من إِقَامة الص«  :ويف رواية البخاري 

١٠٨٨-  هنفقَالَ  :قال  وع هِهجلَّم بِووس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّها رسلينل عالةُ ، فأَقبالص تيمـوا  « :أُقيمأَق
  .ه رواه البخاري بِلَفْظه ، ومسلم مبعنا »صفُوفَكُم وتراصوا ، فَإني أَراكُم من وراِء ظَهرِي 

 ارِيخللب ايةويف رِو:  هه بِقَدمموقَد بِهبِ صاحكبِمن هبنكم قلْزا ينوكَانَ أَحد« .  

 :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : وعنِ النعمان بنِ بشريٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٠٨٩
 » فُوفَكُمنَّ صسولَت كُموهوج نياللَّه ب فَنالخلي عليه  »، أَو متفق.  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يسوي صفُوفَنا ، حتى كأَنما يسـوي ـا   : ويف رواية ملسلمٍ      
 هنا عقَلْنا قَد عأَى أنى رتح ، احدالق .ج يرخ ثُم   ـنم هرياً صـدادال بأَى رجفَر ، ركَبي ى كَادتح ماً فَقَامو

  . »عباد اللَّه ، لَتسونَّ صفُوفَكُم ، أَو لَيخالفَن اللَّه بين وجوهكُم«  :الصف فقالَ 

للَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يتخلَّـلُ  كانَ رسولُ ا :وعنِ الرباِء بنِ عازبٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١٠٩٠
وكَـانَ   »ال تختلفُوا فَتختلف قُلُوبكُم  :الصف من ناحية إِىل ناحية ، يمسح صدورنا ، ومناكبنا ، ويقولُ 

  .رواه أبو داود بإِسناد حسنٍ  »إن اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ على الصفُوف اُألولِ  :يقُولُ 

أَقيمـوا الصـفُوف   « :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٠٩١
 اتجوا فَرذَرال تو ، انِكُموي إِخدوا بِأَيينلوا اخلَلَلَ، ودب، وساكاملن نياذُوا بحا وفلَ صوص نوم ،طانللشي

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ »وصلَه اللَّه ، ومن قَطَع صفا قَطَعه اللَّه 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


رصوا صفُوفَكُم ، وقَـاربوا  «  :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٩٢
 »ذُوا باَألعناق ، فَوالَّذي نفِْسي بيده إِني َألرى الشيطَانَ يدخلُ من خلَلِ الصف ، كأنها احلَذَف بينها ، وحا

  .حديث صحيح رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم 

      » وذالٍ معجم مفتوحتني مث فاٌء وهي  »احلذَف كُ: حباٍء مهملةت صغار ودس ممنِ غَنونُ بِالْي.  

أَمتُّوا الصف املقدم ، ثُم الَّذي يليه ، فَما كَـانَ  «  :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٠٩٣
  .رواه أبو داود بإِسناد حسن  »من نقْصٍ فَلْيكُن يف الصف املُؤخرِ 

إِنَّ اللَّه ومالئكَتـه  «  :قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ها قالت وعن عائشة رضي اللَّه عن -١٠٩٤
  .رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلمٍ ، وفيه رجلٌ مختلَف يف توثيقه  »يصلُّونَ على ميامن الصفوف 

ا صلَّينا خلْف رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَحبببنا أَنْ كُنا إِذ«  :وعنِ الرباِء رضي اللَّه عنه قال  -١٠٩٥
 »عبـادك   أَو تجمع  رب قنِي عذَابك يوم تبعثُ «  :نكُونَ عن يمينِه ، يقبِلُ علَينا بِوجهِه ، فَسمعته يقول 

  .رواه مسلم 

وسطُوا اِإلمـام ،  « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ضي اللَّه عنه ، قال وعن أَيب هريرةَ ر -١٠٩٦
  .رواه أبو داود  »وسدوا اخلَلَلَ 

 باب فَضلِ السننِ الراتبِة مع الفَرائضِ -١٩٥
  وبيان أَقَلِّها وأَكْملها وما بينهما

١٠٩٧- نِنياملؤم أُم عن  اللَّه عنهما ، قَالت فيانَ رضيأَيب س لةَ بِنتمةَ رحبِيب لّى : أُمرسولَ اللَّه ص تعمس
ما من عبد مسلم يصلِّي للَّه تعاىل كُلَّ يومٍ ثنتي عشرةَ ركْعةً تطوعاً غَير الفرِيضة ، « :اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ 

نإِالَّ ب أَو ، ةتاً يف اجلَنيب ى اللَّه له :ةيف اجلن بيت نِي لَهرواه مسلم  »إِالَّ ب.  

صلَّيت مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ركْعتينِ قَبـلَ   :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١٠٩٨
هدعنِ بيتكْعررِ ، ود املغرِالظُّهعنِ بكْعتيور ، عةاجلُم دعنِ بتيكْعاِءا ، ورشد العنِ بععليه .بِ ، وركْعتي متفق.  
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بين كُـلِّ  «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بن مغفَّلٍ رضي اللَّه عنه ، قال  -١٠٩٩
الةٌ ، بينِ صيالةٌ أَذاننِ صيكُلِّ أَذَان نيالةٌ ، بنِ صكلِّ أَذَاني اَء « :وقالَ يف الثَالثَة  »نش عليه  »ملَن متفق.  

ادن املُرياِإلقَامةُ :  باَألذَاناَألذَانُ و.  

 باب تأكيد ركعيت سنة الصبح -١٩٦
ى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ ال يدع أَربعـاً قَبـلَ الظُّهـرِ ،    عن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، أَنَّ النبِي صلّ  -١١٠٠

 اةدلَ الغنِ قبيتكْعور.  
  .رواه البخاري  

  .رواه مسلم  »ركْعتا الفجرِ خير من الدنيا وما فيها « : وعنها عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١١٠٢
 ويف وراية :»يا مجيعاً لَهنالد نا أَحب إِيلَّ مم« .  

تـى  وعن أَيب عبد اللَّه بِاللِ بنِ رباحٍ رضي اللَّه عنه ، مؤذِّن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَ نه أَ -١١٠٣
ولَ اللَّهسفَ ر ، اةالغد الةه بِصنؤذيلَّم لوس هلَيلّى اُهللا عا صجِد حىت أَصبح هنع أَلَتهرٍ سةُ بِالالً بِأَمائشع لتغش

هبِاللٌ فَآذن ج صـلَّى   ، فَقَامرلَّم ، فلما خوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر جرخفَلَم ي ، هأَذَان عابوت ، الةبِالص
يعـين   ته بِأَمرٍ سأَلَته عنه حىت أَصبح جدا ، وأَنه أَبطَأَ علَيه باخلُروجِ ، فَقَال شغلَ بِالناسِ ، فَأَخبره أَنَّ عائشةَ
نك أَصبحت جِدا ؟ يا رسول اللَّه إِ:فقالَ  »إِين كُنت ركَعت ركعيت الفَجرِ « :  النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه أَبو داود بإِسناد حسن »أَحسنتهما وأَمجلْتهماثَر مما أَصبحت ، لركعتهما ، ولو أَصبحت أَكْ«:فقالَ

 باب ختفيف ركعيت الفجر -١٩٧
  وبيان ما يقرأ فيهما ، وبيان وقتهما

ركْعتينِ خفيفَتينِ بين النـداِء   عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يصلي -١١٠٤
  .متفَق عليه . واِإلقَامة من صالة الصبحِ 

  ،هل قرأَ فيهما بِأُم القُرآن؟ :يصلِّي ركعتي الفَجرِ، فَيخفِّفُهما حىت أَقُولَ: ويف رواية هلما

  .رِ إِذَا مسع اَألذَانَ ويخفِّفُهما كان يصلِّي ركعتي الفَج: ويف رواية ملُسلمٍ 
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 ويف رواية : رإِذا طَلَع الفَج.  

١١٠٥- ببحِ ، وذِّنُ للصلَّم كانَ إِذا أَذَّنَ املُؤوس هلَيلّى اُهللا عص ا أَنَّ رسولَ اللَّههي اللَّه عنةَ رضحفص نا وعد
  .عليه  متفق. الصبح ، صلَّى ركعتين خفيفتنيِ 

  .كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا طَلَع الفَجر ال يصلي إِالَّ ركْعتينِ خفيفَتينِ: ويف رواية ملسلمٍ 

نى كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي من اللَّيلِ مثْ :وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  -١١٠٦
هيكَأَنَّ األذَانَ بأُذُنو ، داةالغ الةل صتنيِ قَبكعلِّي الرصلِ ، ويرِ اللَّين آخم ةكْعر بروتى ، ويعليه  . مثْن متفق.  

يف ركْعتي الْفَجرِ يف  وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يقْرأُ -١١٠٧
آمنا بِاللَّه {  : اآليةُ اليت يف البقرة ، ويف اآلخرة منهما   }قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلينا {  : األوىل منهما 

  . }واشهد بِأَنا مسلمونَ 

 مرانَ : ويف روايةاليت يف آلِ ع يف اآلخرة :  }عت كُمنيبنا ونياٍء بوس ةما إِىل كَلروامها مسلم  }الَو.  

قُلْ يا { : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قرأَ يف ركْعتيِ الْفَجرِ  -١١٠٨
  .رواه مسلم   } قُلْ هو اللَّه أَحد { و   }أَيها الْكَافرونَ 

رمقْت النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم شهراً يقْرأُ يف الركْعتينِ  :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قال  -١١٠٩
  .ديثٌ حسن ح: رواه الترمذي وقال .   }قل هو اللَّه أَحد {  :، و}قُلْ يا أَيها الكَافرونَ {   :قَبلَ الْفَجرِ 

  باب استحباب االضطجاع بعد بعد ركعيت الفجر  -١٩٨
 واحلثّ عليه سواء كان جد بالليل أم ال على جنبه األمين

كانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا صـلَّى ركْعـيت الْفَجـرِ ،     :عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالَت  -١١١٠
  .رواه البخاري  .ه اَأليمنِ اضطَجع على شقِّ
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١١١١-  ا قَالَتهعنرِ  :واِء إىل الْفجصالة الْعش نغَ مأَنْ يفْر نلِّي فيما بيصلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص كانَ النيب
فَإذا س ، ةداحبِو روتنِ ، ويتيكُلِّ ركع نبي لِّمسكْعةً يةَ ررشى عدإح لَه نبيرِ ، وتالْفَج صالة نذِّنُ ماملُؤ كَت

ـ  تنِ ، هكذا حمقِّه اَأليلى شع عطَجاض نِ ، ثُمييفَتفن ختيكْعر كَعذِّنُ ، قام فَراملُؤ جاَءهو ، رالْفَج  ـهيى يأْت
 ةذِّنُ لِإلقَاماملُؤ.  ملسا .رواه ملُهقَو،: »سلِّمن  ييكْعتن كُلِّ رـد كُـلِّ   : هكذا هو يف مسلمٍ ومعناه  »بيبع

  .ركْعتينِ 

إِذا صلَّى أَحدكُم «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١١١٢
 ينِهلى ميع ضطَجِعرِ فَلْييِ الفَجتركْع« .  

ور صحيحة قالَ الترمذي . اه أَبو داود ، والترمذي بأَسانِيد : يححص نسحديثٌ ح.  

١٩٩- باب سة الظهرن 

صلَّيت مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ركْعتينِ قَبل  :عنِ ابنِ عمر ، رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١١١٣
  .متفق عليه  .بعدها  الظُّهرِ ، وركْعتينِ

اه وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كان ال يدع أَربعاً قَبلَ الظُّهرِ ، رو -١١١٤
 البخاري.  

١١١٥-  نها قالتعو: يت قَبييف ب ليصلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص كانَ النيب  صـليفَي جعاً ، مث خيْربر أَرلَ الظُّه
كْعر صليلُ بييت فَيخدي رِب ، ثُماسِ املَغبِالن صليكانَ يو ، نيتكْعر ليصلُ فَييدخ اسِ ، ثُمبِالن ليصينيِ ، وت

  .ه مسلم روا .بِالناسِ العشاَء ، ويدخلُ بييت فَيصلي ركْعتينِ 

١١١٦-  اللَّه عنها قَالَت يضةَ ربِيبح لَّم : وعن أُموس هلَيلّى اُهللا عص لـى   « :قال رسولُ اللَّهـافظَ عح من
 اراللَّه على الن مهرا ، حهدعبعٍ بأَررِ ، ولَ الظُّهقَب اتعِ ركعبأَر« .  

  .ثٌ حسن صحيح حدي: رواه أبو داود ، والترمذي وقال 
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١١١٧- دبعاً بعلِّي أَرصلَّم كانَ يوس هلَيلّى اُهللا عص أَنَّ رسولَ اللَّه هناللَّه ع يبن السائب رض اللَّه عبد نوع 
حب أَن يصعد يل فيها عملٌ إِنها ساعةٌ تفْتح فيها أَبواب السماِء ، فأُ«  :أَن تزول الشمس قَبلَ الظُّهرِ ، وقَالَ 

 حالرواه الترمذي وقالَ  »ص : حديثٌ حسن.  

ظهـرِ،  وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ إِذا لَم يصلِّ أَربعاً قبلَ ال -١١١٨
  .صالَّهن بعدها 

و الترمذي اهوقَالَ ر : حديثٌ حسن.  

٢٠٠- باب سة العصرن 

كانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي قَبلَ العصـرِ   :عن علي بنِ أَيب طَالبٍ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١١١٩
مو ، املقربِني كَةلى املالئليمِ عسبِالت نهنيلُ بفْصي ، اتكعر عبأَر   نِنياملـؤمني ومـلاملس نم مهتبِع رواه  .ن

  .حديثٌ حسن : الترمذي وقالَ 

رحم اللَّه امرءاً صـلَّى  «  :وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالَ  -١١٢٠
  . »قبلَ العصرِ أَربعاً 

  .حديثٌ حسن : والترمذي وقالَ رواه أبو داود ، 

وعن علي بن أَيب طالبٍ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يصلِّي قَبلَ العصـرِ   -١١٢١
  .ركْعتينِ 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح 

٢٠١- باب سنة املغرب بها وقبلَهاعد  
انظر احلـديث  (، وحديث عائشة ) ١٠٩٥انظر احلديث رقم (بواب حديث ابن عمر تقدم يف هذه األ

 .ومها صحيحان أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان يصلي بعد املغرب ركعتني) ١١١٢رقم 
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١١٢٢- لَيلّى اُهللا عص يبنِ النع ، اللَّه عنه يضفَّلٍ رغبنِ م اللَّه دبع نعلَّم قالَ ووس لُّوا قَبلَ املَغرِب « :هص« 
 اَء «  :قَالَ يف الثَّالثَةش ملَن«  رواه البخاري.  

لَقَد رأَيت كبار أَصحابِ رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يبتدرونَ : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١١٢٣
  .رواه البخاري .  السوارِي عند املغربِ

كُنا نصلِّي على عهد رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ركعتينِ بعد غُروبِ الشمس قَبلَ  :وعنه قَالَ  -١١٢٤
يهِما فَلَم يأْمرنا ولَم كانَ يرانا نصلِّ: أَكانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم صالَّهما ؟ قال : املَغربِ ، فقيلَ 

  .رواه مسلم  .ينهنا 

كُنا بِاملَدينة فإِذا أَذَّنَ املُؤذِّنُ لصالة املَغرِبِ ، ابتدروا السوارِي ، فَركَعوا ركعتني ، حىت  :وعنه قَالَ  -١١٢٥
سحفَي َلُ املَسجددخلي رِيبلَ الغجلِّيهِما إنَّ الرصي نم ةمن كَثر لِّيتص الةَ قدأَنَّ الص ب.  ملسم اهور.  

٢٠٢- باب سنعدها وقبلهاة العشاء ب 

 ابقالس رمحديثُ ابنِ ع اِء ، :فيهشالع دعنيِ بتكعلَّم روس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن عم تلَّياللَّ ص وحديثُ عبد ه
  ) .١٠٩٦انظر احلديث رقم ( .كما سبق . متفق عليه  »بين كلِّ أَذَانينِ صالةٌ «  :بنِ مغفَّل 

٢٠٣- باب سة اجلمعةن 

 ةعاجلُم دعنِ بيتكعلَّم روس هلَيلّى اُهللا عص بِيالن عصلَّى م هأَن ابِقالس مرحديثُ ابنِ ع يهف .عليه  متفق.  

إذا صـلَّى أَحـدكُم   « :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١١٢٦
  .رواه مسلم  »اجلُمعةَ ، فَلْيصلِّ بعدها أَربعاً 

١١٢٧-  مرنِ ابنِ ععلّى وص بِيا أَنَّ النمهني اللَّه عضى  رحت ـَة اُهللا علَيه وسلَّم كانَ ال يصلِّي بعد اجلُمع
  .ينصرِف فَيصلِّي ركْعتينِ يف بيته ، رواه مسلم 
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  باب استحباب جعل النوافل يف البيت  -٢٠٤
  واألمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكالم الراتبة وغريها سواء

١١٢٨- نلَّم قالَ  عوس هلَيلّى اُهللا عص يبأَنَّ الن ، هناللَّه ع يرض بنِ ثابت يف   «  :زيد ـاسهـا النصلُّوا أَي
  .متفق عليه  »بيوتكُم ، فَإنَّ أفضلَ الصالة صالةُ املَرِء يف بيته إِالَّ املكْتوبةَ 

١١٢٩- هرضي اللَّه عن رملَّم قال وعن ابنِ عوس هلَيلّى اُهللا عص بِينِ النيف  «  :ما ع كُمصـالت نلُوا معاج
  .متفق عليه  »بيوتكُم ، وال تتخذُوها قُبوراً 

م صالته إذا قَضى أَحدكُ«  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١١٣٠
  .رواه مسلم  »يف مسجِده ، فَلَيجعلْ لبيته نصيباً من صالته ، فَإنَّ اللَّه جاعلٌ يف بيته من صالته خيراً 

١١٣١-  نع أَلُهسرٍ يمن تب ابن أُخائإىل الس سلَهر أَريبح نب عافنِ عطاٍء أَنَّ نر بمع عنو  ـهنم آهٍء ريش
نعم صلَّيت معه اجلُمعةَ يف املقصورة ، فَلَما سلَّم اِإلمام ، قُمت يف مقَامي ، فَصلَّيت  :معاوِيةُ يف الصالة فَقَالَ 

ها حىت تتكَلَّم أَو ختْرج ، فَـإنَّ  إذا صلَّيت اجلُمعةَ ، فَال تصلْ: ال تعد ملا فعلت: ، فَلَما دخل أَرسلَ إِيلَّ فقال 
 لَ صالةً بصالةوصأَنْ ال ن ، نا بِذلكلَّم أَمروس هلَيلّى اُهللا عص رسولَ اللَّهجرخن أَو كَلَّمتى نرواه مسلم .حت.  

 باب احلثِّ على صالة الوتر -٢٠٥
كدة وبيان وقتهؤنة موبيان أنه س  

الوتر لَيس بِحتمٍ كَصالة املكْتوبة ، ولكن سن رسولُ اللَّه صلّى اُهللا  :رضي اللَّه عنه قالَ عن عليٍّ  -١١٣٢
  . »إنَّ اللَّه وِتر يحب الْوتر ، فأَوتروا ، يا أَهلَ الْقُرآن «  :علَيه وسلَّم قالَ 

  .سن حديثٌ ح: رواه أبو داود والترمذي وقَالَ 

١١٣٣-  ا ، قَالَتهاللَّه عن يةَ رضشائع نعو:   ـنلَّم موس هلَيلّى اُهللا عص ر رسولُ اللَّهتأَو لِ قَدكُلِّ اللي نم
 رِهآخ نمو ، هطسن أَولِ ، وملِ اللَّيرِ . أَوحإىل الس هرهى وِتتانعليه  .و متفق.  
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اجعلوا آخـر صـالتكُم   « :بنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعنِ ا -١١٣٤
  متفق عليه »بِاللَّيلِ وِتراً 

وتـروا قبـلَ أَنْ   أَ« :وعن أَيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١١٣٥
  .رواه مسلم  »تصبِحوا 

وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يصلِّي صالته بِاللَّيلِ ، وهـي   -١١٣٦
 ترتظهِا فَأَوأَيق ، رالوِت يفَإذا بق ، يهدي ةٌ بنيرِضتعم رواه مسل. م.  

  . »قُومي فَأَوتري يا عائشةُ «  :فَإذا بقي الوتر قالَ : ويف رواية له      

  .»بادروا الصبح بالوِترِ«  :وعنِ ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١١٣٧

  .ديثٌ حسن صحيح ح: رواه أبو داود ، والترمذي وقالَ 

من خاف أَنْ ال يقُوم «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١١٣٨
خرِ اللَّيلِ مشهودةٌ ، من آخرِ اللَّيلِ ، فَليوتر أَولَه ، ومن طمع أَنْ يقُوم آخره ، فَليوتر آخر اللَّيل ، فإِنَّ صالة آ

  .رواه مسلم  »وذلك أَفضلُ 

 باب فضل صالة الضحى -٢٠٦
  وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها ، واحلثِّ على احملافظة عليها

من كُلِّ  أوصاين خليلي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بصيامِ ثَالثَة أَيامٍ :عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -١١٣٩
  .متفق عليه  »شهر ، وركْعيت الضحى ، وأَنْ أُوتر قَبل أَنْ أَرقُد 

  .واإليتار قبل النوم إمنا يستحب ملن ال يثق باالستيقاظ آخر اللَّيل فإنْ وثق فآخر اللَّيل أفضل

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١١٤٠- لَيلّى اُهللا عص عن النيب ، هني اللَّه عضأَيب ذَر ر نلَّم قال وعوس ه:  »  ـنى مالملى كُلِّ سع صبِحي
فَكُلُّ تسبِيحة صدقةٌ ،وكل حتميدة صدقة ، وكُل تهليلَة صدقَةٌ ، وكُلُّ تكبرية صدقةٌ ، وأَمر : أَحدكُم صدقَةٌ 

  .رواه مسلم  »ا من الضحى باملعروف صدقَةٌ ، وي عنِ املُنكَرِ صدقَةٌ ، ويجزِئ من ذلك ركْعتان يركَعهم

١١٤١-  ها ، قالتناللَّه ع عائشةَ رضي نبعاً ،  :وعى أَرحلَّم يصلِّي الضوس هلَيلّى اُهللا عص كانَ رسولُ اللَّه
  .رواه مسلم  .ويزيد ما شاَء اللَّه 

ذهبت إِىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه  :قَالت  وعن أُم هاينٍء فاختةَ بنت أَيب طالبٍ رضي اللَّه عنها ، -١١٤٢
. متفق عليه  .وسلَّم عامٍ الفَتحِ فَوجدته يغتِسلُ ، فَلَما فَرغَ من غُسله ، صلَّى ثَماينَ ركعات ، وذلك ضحى 

  .وهذا خمتصر لفظ إحدى روايات مسلم 

 الشمس إىل زواهلا جتويز صالة الضحى من ارتفاع: باب  -٢٠٧
  واألفضل أن تصلَّى عند اشتداد احلر وارتفاع الضحى

أَما لَقَد علمـوا أَنَّ   :عن زيد بن أَرقَم رضي اللَّه عنه ، أَنه رأَى قَوماً يصلُّونَ من الضحى ، فقال  -١١٤٣
صالةُ األوابِني حني ترمض «  :اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  الصالةَ يف غَيرِ هذه الساعة أَفْضلُ ، إنَّ رسولَ

  .رواه مسلم  »الفصالُ 

 » ضرمبفتح التاِء وامليم وبالضاد املعجمة ، يعين  »ت : صالُ «. شدة احلرو  والففَصيلٍ وه عالصـغري  : مج
  .من اِإلبِلِ 

  ة املسجدباب احلثِّ على صالة حتي -٢٠٨
يف أي وقت دخل وسواء صلَّى ركعتني بنية التحية أو صالة  يصلي ركعتني  وكراهية اجللوس قبل 

نة راتبة أو غريهافريضة أو س  

إذا دخلَ أحـدكم  «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب قتادةَ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١١٤٤
 ، جِدنِ املستيكْعر لِّيصى يتح سجلعليه  »فَال ي متفق.  
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صلِّ « :أَتيت النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو في املسجد ، فَقَالَ  :وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١١٤٥
  .متفق عليه  »ركْعتين 

٢٠٩- باب استحباب ركعتني بد الوضوءع 

يا بِـاللُ حـدثْنِي   « :يب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ لباللٍ عن أ -١١٤٦
جـى  ما عملْت عمالً أَر :قَالَ  »بِأَرجى عمل عملْته يف اِإلسالمِ ، فَإِني مسعت دف نعلَيك بين يدي يف اجلَنة

 .أَنْ أُصـلِّي   عندي من أَني لَم أَتطَهر طُهوراً يف ساعة من لَيلٍ أَو نهارٍ إِالَّ صلَّيت بِذلك الطُّهورِ ما كُتب يل
  .وهذا لفظ البخاري . متفق عليه 

 » فضِ ، واللَّه أَ: بالفاِء  »الدلى األرع هكَترحلِ وعالن توعلم ص.  

٢١٠- باب فضل يوم اجلمعة ووا واالغتسال هلا جو  
  والتبكري إليها  بطيتوال

  والدعاء يوم اجلمعة والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه 
  وبيان ساعة اإلجابة واستحباب إكثار ذكر اهللا بعد اجلمعة

ابتغوا من فضل اللَّه، واذكروا اللَّه كـثرياً  فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض، و{ :  قال اللَّه تعاىل
 .} لعلكم تفلحون 

خير يومِ طلعـت  « :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١١٤٧
 ةعاجلُم موي سمالش هلَيع :خفيه أُدو ، آدم قلخ يها فهنم رِجةَ ، وفيه أُخرواه مسلم  »لَ اجلَن.  

من توضأَ فأَحسن الوضوَء ثُم أَتى اجلُمعـةَ،  «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قَالَ  -١١٤٨
وزِي ةعاجلُم نيبه ونيما ب لَه رغُف ، صتأَنو عمتا فاسلَغ ى ، فَقَداحلَص سم نمامٍ ، وأَي رواه مسلم »ادة ثَالثَة.  

الصلَوات اخلَمس واجلُمعةُ إىل اجلُمعة ، ورمضانُ إىل «  :وعنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١١٤٩
نِبتإذا اج نهنما بي اتكَفِّرانَ ، مضرم رائالكب رواه مسلم  »ت.  
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وعنه وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهم ، أَنهما سمعا رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ علَـى   -١١٥٠
 رِهبنم ادوأَع:  » نمتخلَي أَو ، اتعاجلم هِمعدو نع امأَقْو نهِيتنلَي لنيافالغ نم نكُونلي ثُم ، اللَّه على قُلُوبِهم

  .رواه مسلم  »

إِذا جاََء أَحـدكُم  «: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالَ  -١١٥١
  .متفق عليه  »اجلُمعةَ ، فَليغتِسلْ 

غُسلُ يـومِ  «  :أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ وعن -١١٥٢
  .متفق عليه  »اجلُمعة واجِب على كلِّ محتلمٍ 

ولِ الرجلِ لصاحبِه حقُّك واجِبِ علـي ،  وجوب اختيارٍ ، كقْ:  بِالوجوبِ واملُراد. البالغُ :  باملُحتلمِ املُراد
  .واللَّه أعلم 

من توضأَ يوم اجلمعـة  «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن سمرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١١٥٣
  .حديث حسن : ، والترمذي وقال  رواه أبو داود. »  فَبِها ونعمت ، ومن اغتسلَ فالغسل أفضل

ال يغتِسلُ رجلٌ يوم «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن سلمانَ رضي اللَّه عنه ، قال  -١١٥٤
بِ بيته ، ثُم يخرج فال يفرق بين اجلُمعة ، ويتطَهر ما استطَاع من طُهرٍ ، ويدهن من دهنِه ، أَو يمس من طي

اجلُم نه وبينيما ب له رإِالَّ غُف ، امإذا تكَلَّم اِإلم تصني ثُم ، لَه با كُتلِّي مصي نِ ، ثُمى اثَنياألخر ةرواه  »ع
  .البخاري 

من اغْتسـلَ يــوم   « :ل اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسو -١١٥٥
الثَّانِي ةاعيف الس احر ةً ، ومندنب با قرميف الساعة األوىل ، فكَأَن احر ثُم ، ةابلَ اجلنغُس ةعمـا  اجلُمة ، فَكأن

لثة ، فَكأنما قَرب كَبشاً أَقرنَ، ومن راح يف الساعة الرابِعة ، فَكأنمـا  قَرب بقَرةً ، ومن راح يف الساعة الثَا
ـ   ةُ قَرب دجاجةً ، ومن راح يف الساعة اخلامسة فَكأنما قَرب بيضةً ، فَإِذا خرج اِإلمام ، حضـرت املالئكَ

ونَ الذِّكرعتمسعليه  »ي متفق.  

  .غُسالً كغسل اجلنابة يف الصفَة : ، أَي  »غُسلَ اجلَنابة «  :قوله 
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فيها ساعةٌ ال يوافقها عبـد  «  :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ذكر يوم اجلُمعة ، فَقَالَ  -١١٥٦
  .وأَشار بِيده يقَلِّلُها ، متفق عليه »ه شيئاً ، إِالَّ أَعطَاه إِياه مسلم ، وهو قَائم يصلِّي يسأَلُ اللَّ

ـَى اَألشعرِي رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١١٥٧ قَالَ عبد اللَّه ابن عمر رضي اللَّـه  : وعن أَيب بردةَ بنِ أَيب موس
نعم : قلت : رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف شأْن ساعة اجلُمعة؟ قَالَ  أَسمعت أَباك يحدثُ عن :عنهما 

هي ما بين أَنْ يجلـس اِإلمـام إِىل أَنْ   «  :مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : ، سمعته يقُولُ 
  .رواه مسلم  »تقضى الصالةُ 

إِنَّ من أَفضـلِ  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١١٥٨
 ةٌ عليروضعم كُمالتفَإِنَّ ص ، يهف الةالص نم فأَكثروا علي ، ةعم اجلُموي كُمامد رواه أبـو داود بإِسـنا   »أَي

  .صحيح 

٢١١- ود الشكرباب استحباب سج 
  عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة

خرجنا مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من مكَّةَ  :عن سعد بنِ أَيب وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١١٥٩
يبا من عزوراَء نزلَ ثُم رفَع يديه ، فدعا اللَّه ساعةً ، ثُم خرّ ساجِدا ، فَمكَثَ طَوِيالً نرِيد املَدينةَ ، فَلَما كُنا قَرِ

فَأَعطَاين إِني سأَلْت ربي ، وشفَعت ُألمتي ،  :وقَالَ فَعلَه ثَالثاً  ، ثُم قام فَرفَع يديه ، ساعةً ، ثُم خر ساجِدا 
مـيت ،  ثُلُثَ أُميت ، فَخررت ساجدا لربي شكرا ، ثُم رفعت رأْسي ، فَسأَلْت ربي ُألميت ، فَأَعطَانِي ثُلـثَ أُ 

فَخ ، ريت ، فَأعطاين الثُّلُثَ اآلخي ُألمبر ألتي فَسأست رفعكراً ، مثَّ ري شساجداً لرب تساجِدا فَخرر رتر
  .رواه أبو داود  »لربي

  باب فضل قيام الليل -٢١٢
  .} ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموداً { :  قال اللَّه تعاىل

  .اآلية} تتجاىف جنوم عن املضاجع { :  وقال تعاىل 
 .} كانوا قليالً من الليل ما يهجعون { :  وقال تعاىل
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١١٦٠- و ها ، قَالَتناللَّه ع يضةَ رشن عائفطَّـر   :عتىت تلِ حاللَّي نم قُوملَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص بِيكَانَ الن
 لَه اه ، فَقُلْتم؟ قَا: قَد رأَخا تمو بِكن ذَنم مقَدما ت لَك رقد غُفو ول اللَّههذا يا رس عنصت مأَفَـال  «  :لَ ل

  .» أَكُونُ عبدا شكُورا 

  .وعنِ املغرية بنِ شعبةَ حنوه ، متفق عليه . متفق عليه        

أَال تصلِّيان « : وعن علي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم طَرقَه وفاطمةَ لَيالً ، فَقَالَ  -١١٦١
  .متفق عليه  »؟ 

  .أَتاه ليال :  »طرقَةُ «   

أَنَّ رسولَ اللَّه صـلّى اُهللا  : وعن ساملِ بنِ عبد اللَّه بنِ عمر بنِ اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنهم ، عن أَبِيِه  -١١٦٢
فَكَانَ عبد اللَّه بعد ذلـك ال  : قالَ سالم  »يلِ نِعم الرجلُ عبد اللَّه لَو كانَ يصلِّي من اللَّ« : علَيه وسلَّم قَالَ 

  .متفق عليه  .ينام من اللَّيلِ إِالَّ قَليالً 

« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما قالَ  -١١٦٣
 دبا عي ثْلَ فُالنال تكن م لِ : اللَّهاللَّي اميق كرلَ فَتاللَّي قُومعليه  »كانَ ي متفق.  

ذُكر عند النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رجلٌ نام لَيلَةً حـىت   :وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١١٦٤
  .، متفق عليه  » يف أُذنِه : أَو قال  لٌ بال الشيطَانُ يف أُذنيه ذاك رج«  :أَصبح ، قالَ 

يعقد الشيطَانُ على « : وعن أَيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١١٦٥
علَيك ليلٌ طَويلٌ فَارقُـد ، فـإِنْ   : ثَ عقد ، يضرِب على كلِّ عقدة قافية رأْسِ أَحدكُم ، إِذا هو نام ، ثَال

كُلُّه هقدةٌ ، فَإِن صلَّى احنَلَّت عقدأَ احنَلَّت عةٌ ، فإِنْ توضقْدالَى احنلَّت ععاللَّه ت قظَ ، فَذَكَريتاس  حا ، فأَصـب
  .متفق عليه  »ح خبِيثَ النفْسِ كَسالنَ نشيطاً طَيب النفسِ ، وإِالَّ أَصب

  .آخره  :قافيةُ الرأْسِ  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أَيها الناس أَفْشـوا  «  :وعن عبد اللَّه بنِ سالَمٍ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١١٦٦
و ، اموا الطَّعمأَطْعو ، المالمٍ السةَ بِسلُوا اجلَندخت ، نِيام اسالنل ولُّوا باللَّيص« .  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقالَ  

أَفْضلُ الصيامِ بعـد  «: قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١١٦٧
انَ شضملرالةُ اللَّيص ةالفَرِيض بعد الةلُ الصأَفْضو ، مراملُح اللَّه ره«  مسلرواه م.  

صالةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنـى،  «: وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، أَن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١١٦٨
بالص فْتفَإِذا خ ةدبِواح رتعليه  »ح فَأَو متفق.  

  .متفق عليه .كَانَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلِّي من اللَّيل مثْنى مثْنى ، ويوتر بِركعة :وعنه قَالَ  -١١٦٩

علَيه وسلَّم يفطر من الشهرِ حتى نظُن كَانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١١٧٠
ياً إِال رأَيته أَنْ ال يصوم منه ، ويصوم حتى نظُن أَن ال يفْطر منه شيئاً ، وكانَ ال تشاُء أَنْ تراه من اللَّيلِ مصلِّ

 هتأَيائماً إِال رال نو ،.  البخاري رواه.  

 وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَان يصلِّي إِحدى عشرةَ ركْعةً  -١١٧١
يسجد السجدةَ من ذلك قَدر ما يقْرأُ أَحدكُم خمِسني آية قَبلَ أَن يرفَـع رأْسـه ، ويركَـع     تعين يف اللَّيلِ 

  . ركْعتينِ قَبل صالة الفَجرِ ، ثُم يضطَجِع على شقِّه اَألمينِ حتى يأْتيه املُنادي للصالة ، رواه البخاري

١١٧٢-  ا قَالَتهعنو:  زِيدلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهما كان رس  رِهال يف غَيدى  يف رمضانَ ولى إِحع
 يصلِّي أَربعاً فَال تسأَلْ عن حسنِهِن وطوهلن ، ثُم يصلِّي أَربعاً فَال تسأَلْ عن حسنِهِن وطوهلن: شرةَ ركْعةً ع

ني تنامان وال ينـام  يا عائشةُ إِنَّ عي«  :يا رسولَ اللَّه أَتنام قَبلَ أَنْ توتر ،؟ فقال: فَقُلْت . ، ثُم يصلِّي ثَالثاً 
  .متفق عليه  »قليب 

  .متفق عليه. وعنها أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ ينام أَول اللَّيل ، ويقوم آخره فَيصلي  -١١٧٣
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لّى اُهللا علَيه وسلَّم لَيلَةً ، فَلَم يزلْ قائماً صلَّيت مع النبِي ص :وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١١٧٤
  .متفق عليه . هممت أَنْ أَجلس وأَدعه : قال  ما هممت ؟ :قَيل  .حىت هممت بِأَمرٍ سوٍء 

وسلَّم ، ذات لَيلَـة فَـافْتتح    صلَّيت مع النبِي صلّى اُهللا علَيه :وعن حذيفَه رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١١٧٥ 
 ةَ ، فقلتالبقَر : مضى ، فقلت ثُم ، ئَةامل دنع كَعري : ى ، فَقُلْتضفم ، ةا يف ركْع لَّيصي : ا ، ثُم كَعري

مترسالً إِذا مر بِآية فيها تسبيح سـبح ، وإِذا مـر    افْتتح النساَء فَقَرأَها ، ثُم افْتتح آل عمرانَ ، فَقَرأَها ، يقْرأُ
فَكَانَ ركُوعه نحواً من  سبحانَ ربي العظيمِ ، :بِسؤالٍ سأَلَ ، وإذا مر بتعوذ تعوذَ ، ثُم ركَع ، فجعل يقُولُ 

 :ثُم قام طَويالً قَرِيباً مما ركع ، ثُم سـجد فَقَـالَ    ده ، ربنا لك احلْمد ،مسع اللَّه ملَن حم :قيامه ، ثُم قال 
  .رواه مسلم  .فَكَانَ سجوده قَرِيباً من قيامه  سبحانَ ربي اَألعلى

: أَي الصالة أَفْضلُ ؟ قال : يه وسلَّم سئلَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١١٧٦
 » وترواه مسلم .  »طُولُ القُن.  

 املراد وتبِالقن  : اميالق.  

« : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاصِ ، رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -١١٧٧
 بثُ أَح قُـوميل واللَّي فنِص امنكانَ ي ، داود يامص الصيامِ إىل اللَّه أَحبو ، داوالةُ دص إىل اللَّه الةالص  لُثَـه

  .متفق عليه  »وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً 

إِنَّ يف اللَّيـلِ  « : سولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـولُ  مسعت ر: وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١١٧٨
و ، اهإِي طاهرِةَ إِالَّ أَعاآلخنيا ويسأَلُ اللَّه تعاىل خرياً من أمرِ الد مسلـُلٌ م ذلك كـلَّ  لَساعةً ، ال يوافقُها رج

 لَةرواه مسلم  »لَي.  

١١٧٩- ريرأَيب ه نعلَّم قَالَ ووس هلَيلّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن ، هني اللَّه عضـلِ   : ةَ راللَّي ـنكُمِ مدأَح إِذا قَام
  .رواه مسلم  »فَليفتتحِ الصالةَ بِركعتين خفيفتينِ 

ى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا قام مـن اللَّيـلِ   كانَ رسولُ اللَّه صلّ: وعن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالت  -١١٨٠
  .رواه مسلم  افتتح صالته بِركْعتين خفيفَتينِ ،
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١١٨١-  ا ، قالَتهي اللَّه عنها ، رضنالةُ من اللَّيل : وعالص هلَّم إِذا فاتتوس هلَيلّى اُهللا عص كان رسولُ اللَّه
غريِه وجعٍ أَو نة  مرة ركْعيت عشنهارِ ثالن نلَّى مم  .، صرواه مسل.  

من نام عن حزبِه «:ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّ:ابِ رضي اللَّه عنه ،قَالوعن عمر بنِ اخلَطَّ-١١٨٢
  .رواه مسلم »كأَنما قَرأَه من اللَّيلِة الظُّهرِ ، كُتب له ، أو عن شيٍء منه ، فَقَرأه فيما بني صالةَ الفَجرِ وصال

رحم اللَّه رجـال  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -١١٨٣
 تفإنْ أَب ، قَظَ امرأَتهوأي لِ ، فصلىاللَّي نم قَام لِ فَصلَّتن اللَّيأَةً قَامت مرام اللَّه محا املاَء ، رهِهيف وج ضحن

  .بإِسناد صحيحٍ . رواه أبو داود »، وأَيقَظَت زوجها فإِن أَيب نضحت يف وجهِه املاَء 

إذا أَيقَظَ «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قالَ رسولُ اللَّه: وعنه وعن أَيب سعيد رضي اللَّه عنهما ، قَاال  -١١٨٤
 راتالذَّكو يف الذَّاكرِين بيعاً ، كُتمنيِ جتلَّى ركْعص لَّيا أَول فَصاللَّي نم لَهلُ أَهجرواه أبو داود بإِسناد  »الر

  .صحيحٍ 

إِذا نعـس أَحـدكُم يف   « : اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  وعــن عائشة رضي اللَّه عنها ، أَنَّ النبِي صلّى -١١٨٥
 فَي رغفسـتي بذهي لَّهلَع ، سلى وهو ناعإذا ص فَإِنَّ أَحدكُم ، ومالن هنب عذهحىت ي قُدرفَلْي ، الةالص  ـبس

 فسهن«  عليه متفق.  

١١٨٦- ي اللَّه عضةَ ريررأَيب ه نعقَالَ و هلَّم : نوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ ر : » نم كُمأَحد إِذا قَام
 طَجِعرِ ما يقُولُ ، فَلْيضدفَلَم ي ، انِهسالقُرآنُ على ل لِ فَاستعجماللَّي«  مسلرواه م.  

 باب استحباب قيام رمضان وهو التروايح -٢١٣

من قام رمضانَ إِميانـاً  « : رةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ عن أَيب هري -١١٨٧
 بِهذَن نم مقَدا تم لَه رساباً غُفتعليه  »واح متفق.  

يه وسلَّم يرغِّب يف قيامِ رمضانَ من غيرِ كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ :وعنه رضي اللَّه عنه ، قَال  -١١٨٨
  .رواه مسلم  »من قَام رمضانَ إِمياناً واحتساباً غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه «  :أَنْ يأْمرهم فيه بعزمية ، فيقُولُ 
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٢١٤- باب فضل قيام ليلة القديان أرجى لياهلار وب  
  .إىل آخر السورة}  إنا أنزلناه يف ليلة القدر { :  ه تعاىلقال اللَّ

 .اآليات}  إنا أنزلناه يف ليلة مباركة { :  وقال تعاىل

من قام لَيلَةَ القَدرِ إِميانـاً  « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١١٨٩
ستواح بِهذن نم مما تقد ر لَهعليه  »اباً ، غُف متفق.  

درِ وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رِجاالً من أَصحابِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، أُروا ليلَةَ القَ -١١٩٠
أَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت يف السـبعِ  « : اُهللا علَيه وسلَّم  يف املنامِ يف السبعِ اَألواخرِ ، فَقال رسولُ اللَّه صلّى

  .متفق عليه  »اَألواخرِ ، فَمن كَانَ متحريها ، فَلْيتحرهآ يف السبعِ اَألواخرِ 

١١٩١-  ا ، قَالَتهاللَّه عن يضةَ رشعائ وعن :لّى اُهللا عص ولُ اللَّهــرِ  كانَ رسشيف الع جاوِزلَّم يوس هلَي
  .متفق عليه  »حتَروا لَيلَةَ القَدرِ يف العشرِ اَألواخرِ من رمضانَ«  :اَألواخرِ من رمضانَ ، ويقُول 

وا لَيلةَ القَدرِ يف الوتـرِ من تحر« : وعنها رضي اللَّه عنها أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١١٩٢
  .رواه البخاري  »العشرِ اَألواخرِ من رمضانَ 

١١٩٣-  ا ، قَالَتهناللَّه ع يضا رهنلَّم  :وعوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهكَانَ رس : » راخاَألو رشلَ العخإِذا د
  .متفق عليه  »، وأَيقَظَ أَهلَه ، وجد وشد املئزر  من رمضانَ ، أَحيا اللَّيلَ

١١٩٤-  ا قَالَتهنعويف : و ، رِهيف غَي هِدتجاال يمضانَ مي رف هِدتجلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ ر
 رِهيف غَي هدتجاال يه ، مرِ مناخرِ اَألوشالع«  مسلم رواه.  

١١٩٥-  ا قَالَتهنعو:  رِ ما أَقُولُ فيها ؟ قَـالَ  : قُلْتلَةُ القَدلَي لَةلَي أَي تملإِن ع تأَيأَر ولَ اللَّهسيا ر : »
  .حيح حديثٌ حسن ص: رواه الترمذي وقال  »اللَّهم إِنك عفُو تحب العفْو فاعف عني : قُويل 
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٢١٥- واك وخصال الفطرةباب فضل الس 

 لَوال أَنْ أَشق على أُميت « : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١١٩٦
  .تفق عليه م» ألمرتهم بِالسواك مع كلِّ صالة  أَو على الناس 

كَانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا قَام من النومِ يشوص : وعن حذيفَةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -١١٩٧
 واكبالس عليه  .فَاه متفق.  

  »الدلك :  »الشوص «

١١٩٨-  ا قَالَتهناللَّه ع يضعائشةَ ر نعو : دعا نكن  هـورطَهو اكَهولَّم سوس هلَيلّى اُهللا عص ولِ اللَّهلرس
  .رواه مسلم  »فَيبعثُه اللَّه ما شاَء أَن يبعثَه من اللَّيلِ ، فَيتسوك ، ويتوضأُ ويصلِّي 

أَكثَـرت علـيكُم يف   « : ى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلّ: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١١٩٩
 اكوالس«  خاريالب رواه.  

بأَي شيٍء كَان يبدأُ النبِي صـلّى اُهللا  : قُلْت لعائشةَ رضي اللَّه عنها : وعن شريحِ بنِ هانِيٍء قَالَ  -١٢٠٠
  .رواه مسلم  بِالسواك ،: الَت علَيه وسلَّم إِذا دخلَ بيته ، قَ

دخلت على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وطـرف   :وعن أَيب موسى األشعرِي رضي اللَّه عنه ، قَاَل -١٢٠١
 سانِهعلى ل اكمٍ  .السوسلوهذا لَفْظُ م ، عليه فَقتم.  

السواك مطهرةٌ للفَمِ مرضاةٌ « : ه عنها ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعن عائشةَ رضي اللَّ -١٢٠٢
 بللر«  بأَسانيد صحيحة ميةَ يف صحيحهزخ وابن ، سائيالن رواه.  

وقالت عائشةُ رضي اللَّـه   :وذكـر البخاري رمحه اللَّه يف صحيحه هذا احلديث تعليقا بصيغة اجلزمِ فقال   
  .عنها 
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الفطرةُ خمس ، أَو مخْس « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٢٠٣
 طرةالف نم : وقَص ، تف اِإلبِطاَألظفَارِ ، ون يمتقلو ، اددحتاالستان ، وارِبِ اخلعليه  »الش تفقم.  

        اددحتجِ  :االسلَ الفرورِ الذي حالشع لقو حوه ، ةانالع حلْق.  

١٢٠٤-  ا قَالَتهاللَّه عن شة رضيعائ نلَّم : وعوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقالَ ر:  » ةطـرالف نم شرع :
عفَاُء اللِّحية ، والسواك ، واستنشاق املاِء ، وقَص اَألظفَارِ ، وغَسلُ البراجِمِ ، ونتف اِإلبط قَص الشارِبِ ، وإِ

وهـو   ونِسيت العاشرة إِالَّ أَن تكون املَضمضةُ ، قالَ وكيع : قال الراوي  »، وحلق العانة ، وانتقاص املَاِء 
 هاترو داملاِء ، : أَح قَاصعين انتجاَء : ينتاالس . مسلم واهر.  

        » راجِمواجليم ، وهي  »الب ابِعِ « : بالباِء املوحدةاَألص قَدع « . » ةيفَاُء اللَّحإِعو« اهنعال يقُص : م
  .منها شيئاً 

أَحفُوا الشوارِب وأَعفُوا « : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، عن  -١٢٠٥
  .متفق عليه  »اللِّحى 

 
٢١٦- باب تأكيد وجاوب الزكاة وب يان فضلها وما يتعلق  

  .} وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { :  قال اللَّه تعاىل
لصني له الدين حنفاء، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة؛ وذلك وما أمروا إال ليعبدوا اللَّه خم{ : وقال تعاىل

  .} دين القيمة 
 .} خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا { :  وقال تعاىل

لـى  بنِي اِإلسـالم ع  :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٢٠٦
 البيت شهادة أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه ، وأَنَّ محمداً عبده ورسوله ، وإِقامِ الصالة ، وإِيتاِء الزكَاة ، وحج: خمسٍ 

  .متفق عليه  »، وصومِ رمضان 
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جلٌ إِىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم من جاَء ر :وعن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٠٧
اُهللا علَيه وسلَّم أَهلِ نجد ، ثَائر الرأْسِ نسمع دوِي صوته ، وال نفْقَه ما يقُولُ ، حىت دنا من رسولِ اللَّه صلّى 

سالمِ ، فَقَالَ رنِ اِإلسأَلُ عسي ولَّم فإِذا هوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّه:  »  لَـةمِ واللَّييف اليو لَواتص سمخ« 
وصيام شهرِ «  :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم »ال ، إِالَّ أَنْ تطَّوع «  :هلْ علَي غَيرهن ؟ قَالَ : قالَ 

وذَكَر لَه رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : قَالَ »ال ، إِالَّ أَنْ تطَّوع «  :علَي غيره ؟ قَالَ  هلْ: قَالَ  »رمضانَ 
ال  واللَّـه : فَأَدبر الرجلُ وهو يقُولُ  »ال ، إالَّ أَنْ تطَّوع «  :هلْ علَي غَيرها ؟ قَالَ : وسلَّم ، الزكَاةَ فَقَالَ 

  .متفق عليه  »أَفْلَح إِنْ صدق « :أَزيد على هذا وال أَنقُص منه ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

١٢٠٨-  اللَّـه ع اذاً رضيعثَ ملَّم ، بعوس هلَيلّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن ، نهاللَّه ع ضياس رإِىل  وعن ابن عب ـهن
 ادعهم إِىل شهادة أَنْ ال إِله إِالَّ اللَّه وأَني رسولُ اللَّه ، فإِنْ هم أَطَاعوا لذلك ، فَـأَعلمهم أَنَّ « : اليمنِ فَقَالَ 

أَعلمهم أَنَّ اللَّه افتـرض  اللَّه تعاىل افترض عليهِم خمس صلوات يف كُلِّ يومِ وليلة ، فَإِن هم أَطاعوا لذلك فَ
  .متفق عليه  »عليهِم صدقَةً تؤخذُ من أَغْنِيائهِم ، وترد على فُقَرائهِم

أُمرت أَن أُقاتلَ « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٢٠٩
علـوا  يشهدوا أَن ال إِله إِالَّ اللَّه وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه ، ويقيموا الصالةَ ، ويؤتوا الزكاةَ ، فَإِذا فَ الناس حىت

 لى اللَّهع مهساباإلِْسالمِ وح قالَهم إِالَّ حبووأَم ماَءهمي دنوا ممصع ، عليه  »ذلك تفقم.  

١٢١٠- عقالَ و ، هني اللَّه عضريرةَ رأَيب ه كْر ، : نو بكانَ أَبلَّم ، ووس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسيف روملَّا ت
 هناللَّه ع ضير مرالعربِ ، فَقَالَ ع نم كَفَر نم كَفَرو ، هني اللَّه عضقَالَ ر: ر قدو اسلُ النقَاتت ولُ كيفس

أُمرت أَنْ أُقاتل الناس حتى يقُولُوا ال إِله إِالَّ اللَّه فَمن قَاهلَا ، فقَد عصم مين مالَه « : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
لَن من فَرق بين الصالة والزكاة ، فـإِن  واللَّه ُألقَات: فَقَالَ أَبو بكْرٍ » ونفْسه إِالَّ بِحقِّه ، وحسابه على اللَّه ؟ 

واللَّه لَو منعوين عقَاالً كانوا يؤدونه إِىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، لَقَاتلْتهم علـى  . الزكَاةَ حق املَالِ 
 هناللَّه ع يضر مرقَالَ ع ، هاللَّ: منعفَو هأَن رفْتالِ ، فَعتكْرٍ للقأَيب ب ردص حرش اللَّه قَد تأَيو إِالَّ أَن را هم ه

 عليه  .احلَق تفقم.  

أَخبِرين بِعملٍ يـدخلُين  : وعن أَيب أَيوب رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رجالً قَالَ للنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٢١١
  .متفق عليه  »تعبد اللَّه والَ تشرِك بِه شيئاً ، وتقيم الصالةَ ، وتؤيت الزكاةَ ، وتصلُ الرحم « :قَالَ  جلَّنةَ ،ا
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يا رسول اللَّـه   :وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَال  -١٢١٢
تعبد اللَّه وال تشرِك بِه شيئاً ، وتقيم الصالةَ ، وتـؤتي  « : قَالَ  .دلَّين على عمل إِذا عملْته ، دخلْت اجلنةَ 

فَلَما ولَّى ، قالَ النبِـي  . ا والذي نفِْسي بِيده ، ال أَزيد على هذ: قَالَ  »الزكاَة املَفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ 
  .متفق عليه  »من سره أَنْ ينظُر إِىل رجلٍ من أَهلِ اجلَنة فَلْينظُر إِىل هذا « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على إِقامِ الصالة بايعت النبِي : وعن جريرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٢١٣
  .متفق عليه  .، وإِيتاِء الزكاة ، والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ 

ما مـن صـاحبِ   «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٢١٤
ضال فبٍ ، وـا ذههلَيع يمارِ، فَأُحن نم حفائص لَه تفِّحص ةيامالق موا إِالَّ إذا كَانَ يقَّها حهني مدؤال ي ، ة 

ـ   نييف نار جهنم ، فَيكْوى ا جنبه ، وجبِينه ، وظَهره ، كُلَّما بردت أُعيدت لَه يف يومٍ كَانَ مقْداره مخِْس
  . »أَلْف سنة ، حتى يقْضى بين العباد فَيرى سبِيلُه ، إِما إِىل اجلنة وإِما إِىل النارِ 

وال صاحبِ إِبِلٍ ال يؤدي منها حقَّها ، ومن حقِّها ، حلْبها يوم وِردها ،  :يا رسولَ اللَّه فاِإلبِلُ ؟ قالَ : قيل 
القيامة بطح هلا بِقَاعٍ قَرقَرٍ أَوفر ما كانت ، ال يفقد منها فَصيالً واحداً ، تطؤه بأَخفَافهـا ،  إِال إذا كان يوم 

، نةس أَلْف ِسنيمقْداره خراها، يف يومٍ كانَ مأُخ هعلي أَوالها ، رد هعلي رها ، كُلَّما مبِأَفْواه هضعـى   وتحت
  . »بين العباد ، فَيرى سبِيلُه ، إِما إِىل اجلنة وإِما إِىل النارِ يقْضي 

وال صاحبِ بقرٍ وال غَنمٍ ال يؤدي منها حقَّها إِالَّ إِذا كان يـوم   :يا رسول اللَّه فَالْبقر والغنم ؟ قالَ : قيل 
يفْقد منها شيئاً لَيس فيها عقْصاُء ، وال جلْحاُء ، وال عضـباُء ، تنطحـه   القيامة ، بطح هلَا بقَاعٍ قَرقَرٍ ، ال 

 هارقدراها ، يف يومٍ كانَ مأُخ هلَيع دأُوالها ، ر هلَيع را ما ، كُلَّمهبِأَظْالف هطَؤتَا ، ووبِقُر ةأَلْف سن ِسنيمخ
الع نى بيقْضى يارِ حتا إِىل النوإِم ةا إِىل اجلَنإِم ى سبِيلُهرفي ، باد «.  

هي لرجلٍ وِزر ، وهي لرجلٍ ستر، وهي لرجلٍ أَجـر ،  : اخلَيلُ ثالثَةٌ «  :يا رسول اللَّه فاخليلُ ؟ قال : قيلَ 
نِواًء على أَهلِ اِإلسالمِ ، فهي لَه وِزر ، وأَما اليت هي لَه ستر فأَما اليت هي له وزر فَرجلٌ ربطَها رِياًء وفَخراً و

اليت هي لَه ، فَرجل ربطَها يف سبِيلِ اللَّه ، ثُم مل ينس حق اللَّه يف ظُهورِها ، وال رِقاا ، فَهِي لَه ستر ، وأَما 
ه َألهل اِإلسالمِ يف مرجٍ ، أَو روضة ، فَما أَكَلَت من ذلك املَرجِ أَو الروضة أَجر ، فرجلٌ ربطَها يف سبِيلِ اللَّ
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 قْطَعال تو ، اتسنا حهالوا وأَبهاثوب لَه عدد أَروكُت ، اتعدد ما أَكَلَت حســـن ب لَهيٍء إِالَّ كُتن شم
رفَيفاً أَو شرت شنا فاستلَهولـى  طا عهبا صاح وال مر ، اتسنا حاثهوا ، وأَرآثَارِه عدد لَه ب اللَّهنِ إِالَّ كَت

 اتسنت حرِبما ش دعد اللَّه لَه با إِالَّ كَتهيقسأَنْ ي ريدال يو ، هنت مرِبرٍ فَشهن «.  

فمـن  {  :ما أُنزِل علَي يف احلُمرِ شيٌء إِالَّ هذه اآليةُ الْفَاذَّةُ اجلَامعـةُ  «  :يا رسولَ اللَّه فاحلُمر ؟ قالَ : قيلَ 
 اً يرهرش ةملْ مثْقَالَ ذَرن يعوم، راً يرهيخ ةثقَال ذرملْ ميع { «.  

        عليه فَقتلمٍ . مسوهذا لفظُ م.  

  .األملس :  القرقرو. األرضِ الواسع املكان املستوى من  :القاعِ ومعنى     

 باب وجوب صوم رمضان -٢١٧
وبيام وما يتعلق بهيان فضل الص  

إىل قوله }  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم { :  قال اللَّه تعاىل
والفرقان، فمن شهد منكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى { :  تعاىل

وأما األحاديث فقد تقدمت . اآلية}  الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
  .يف الباب الذي قبله

 قال اللَّه عز وجلَّ«  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢١٥
 : زِي بِها أَجيل وأَن هيام ، فَإِنإِالَّ الص نِ آدم لهفـال  . كُلُّ عملِ اب كُممِ أَحدصو مةٌ فَإِذا كَانَ يونيام جوالص

ه لَخلُـوف فَـمِ   والَّذي نفْس حممد بِيد. إِني صائم : يرفُثْ وال يصخب ، فَإِنْ سابه أَحد أَو قاتلَه ، فَلْيقُلْ 
 كسرِيحِ امل نم د اللَّهنع ائمِ أَطْيبالص.  

  .متفق عليه» إِذا أَفْطر فَرِح بفطْرِه ، وإذَا لَقي ربه فرِح بِصومه : للصائمِ فَرحتان يفْرحهما 

رابه ، وشهوته ، من أَجلي ، الصيام يل وأَنا يترك طَعامه ، وش« : ويف رواية له . وهذا لفظ رواية الْبخارِي 
  .» أَجزِي بِه ، واحلسنةُ بِعشرِ أَمثَالها 
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قال اللَّه تعاىل . احلسنةُ بِعشر أَمثَالها إِىل سبعمائة ضعف  كُلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف « : ويف رواية ملسلم  
فرحة عند فطره ، :للصائم فَرحتان . يدع شهوته وطَعامه من أَجلي : إِنه لي وأَنا أَجزي بِه إِالَّ الصوم فَ« : 

 هبلقَاء ر دنحةٌ عفَر .كسريحِ امل نم اللَّه دنع بأَطْي فيه لُوفولَخ «.  

١٢١٦- هلَيلّى اُهللا عص أَنَّ رسولَ اللَّه لَّم قالَ  وعنهواب « : وسأَب نم يودن بِيلِ اللَّهني يف سجوز فَقأَن نم
 ةاجلَن :  ـادهلِ اجلأَه نكانَ م نوم ، الةباب الص ي منعد الةلِ الصأَه نكَان م نفَم ، ريهذا خ اللَّه دبا عي

من أَهل الصيامِ دعي من باب الريان ومن كَانَ من أَهل الصدقَة دعي من دعي من باب اجلهاد ، ومن كَانَ 
 دقَةباب الص«  هناللَّه ع يضقال أبو بكرٍ ر :    لـكت ـنـي معد نلى مي يا رسولَ اللَّه ما عبأَيب أَنت وأُم

م عى أَحددفهلْ ي ، ورةرض نوابِ موابِ كلِّها ؟ قال اَألبتلك اَألب نـهم   «  :نو أَنْ تكُـونَ مجأَرم وعن« 
  .متفق عليه 

إِنَّ في اجلَنة باباً يقَالُ لَه « : وعن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٢١٧
أَين الصائمونَ ؟ فَيقومونَ ال : يوم القيامة ، ال يدخلُ منه أَحد غَريهم ، يقالُ الريانُ ، يدخلُ منه الصائمونَ: 

دأَح هنفَلَم يدخلْ م قلوا أُغلخغريهم ، فإِذا د دأَح نهعليه  »يدخلُ م متفق.  

ما من عبد يصوم يوماً يف سبِيلِ « :  قالَ رسولُ اللَّه: وعن أَيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  -١٢١٨
  .متفق عليه  »اللَّه إِالَّ باعد اللَّه بِذلك اليومِ وجهه عن النارِ سبعني خرِيفاً 

انـاً  من صام رمضـانَ إِمي « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢١٩
 بِهذن نم مقَدما ت لَه رساباً ، غُفتعليه  »واح متفق.  

إِذا جاَء رمضـانُ ، فُتحـت   « : وعنه رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢٢٠
  .متفق عليه  »ت الشياطني أَبواب اجلنة ، وغُلِّقَت أَبواب النارِ ، وصفِّد

صوموا لرؤيته ، وأَفْطروا لرؤيته ، فـإِن غمـي   «  :وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢٢١
 بانَ ثَالثنيعةَ شدلُوا عليكم ، فَأَكْمعليه  »ع وهذا لفظ البخاري . متفق.  

      ماً « : مسلم  ويف روايةوي نيوموا ثَالثليكم فَصع فَإِن غُم «.  
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  باب اجلود وفعل املعروف واإلكثار من اخلري  -٢١٨
  يف شهر رمضان والزيادة من ذلك يف العشر األواخر منه 

وسلَّم ، أَجود الناسِ ،  كَانَ رسولُ اِهللا ، صلَّى اُهللا علَيه: وعن ابنِ عباسٍ ، رضي اُهللا عنهما ، قالَ  - ١٢٢٢
مر نم لَةيف كُلِّ لَي لْقَاهرِيلُ يكَانَ جِبرِيلُ ، وجِب لْقَاهي نيانَ حضمكُونُ يف را يم دوكَانَ أَجو هارِسدانَ فَيض

لْقَاهي نيلَّم ، حسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا ، صسآنَ ، فَلَرالقُر  لَةسيحِ املُرالر نرِ مبِاخلَي دورِيلُ أَجعليه »جِب متفق.  
١٢٢٣ -  ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نعو :»  رشلَ العخلَّم ، إِذَا دسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا ، صسكَانَ ر

 دشو ، لَهقَظَ أَهأَيلَ ، وى اللَّييأَح رئْزعليه  »امل متفق.  
   

٢١٩- باب النهم رمضانَ بصوم بعد نصف شعباني عن تقد 
  له بأن كان عادته صوم االثنني واخلميس فوافقه إالَّ ملن وصله مبا قبله ، أو وافق عادةً

 يتقَدمن أَحدكم رمضانَ ال« : عن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٢٢٤
ماليو ذلك مصفَلْي ، هموص وملٌ كَانَ يصجكونَ رنِ ، إِالَّ أَن يييوم ومِ يومٍ أَوعليه  »بِص متفق.  

تصـوموا  ال « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٢٢٥
رواه الترمذي  » قَبلَ رمضانَ ، صوموا لرؤيته ، وأَفْطروا لرؤيته ، فَإِنْ حالَت دونه غَيايةٌ فأَكْملوا ثَالثني يوماً

  .حديث حسن صحيح : وقال 

  .السحابةُ : بالغني املعجمة وبالياِء املثناة من حتت املكررة ، وهي  »الغياية «        

إِذا بقي نِصف مـن  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٢٢٦
  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقال  »شعبانَ فَال تصوموا 

من صام اليوم الَّذي يشك فيه فَقَـد  « : ضي اللَّه عنهما ، قال وعن أَيب اليقظَان عمارِ بنِ ياسرٍ ر -١٢٢٧
  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أبو داود ، والترمذي وقال  »عصى أَبا القَاسمِ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
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 باب ما يقَالُ عند رؤية اهلاللِ -٢٢٠

« : للَّه رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ إِذا رأَى اهلاللَ قَالَعن طَلْحةَ بنِ عبيد ا -١٢٢٨
وخ دشاللُ راللَّه ، ه كبي وربالمِ ، رواِإلس ةالمالسو ، اننِ واِإلميا بِاَألمنعلَي لَّهأَه مرٍ اللَّهرواه الترمذي  »ي

  .حديثٌ حسن : ال وق

٢٢١- حورِ وتأخريِهلِ السباب فَض 
  ما مل يخش طُلُوع الفَجرِ

تسحروا فَإِنَّ يف السـحورِ  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٢٢٩
  .متفق عليه  »بركَةً 

١٢٣٠- بن ثابت قال  وعن زيد هناللَّه ع ضيا إِىل  :رنقُم لَّم ، ثُموس هلَيلّى اُهللا عص رسولِ اللَّه عا منرسحت
 الةيلَ . الصا ؟ قال : قمهنيكانَ ب سونَ آيةً : كَممخ رعليه  .قَد متفق.  

باللٌ وابن : لرسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مؤذِّنان  كانَ :وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١٢٣١
إِنَّ بالالً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابـن  «  :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . أُم مكْتومٍ 
  .متفق عليه  كُن بينهما إِالَّ أَنْ ينزِلَ هذا ويرقَى هذا ،ولَم ي: قَالَ  »أُم مكْتومٍ 

فَضلُ ما بـين  « : وعن عمرو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢٣٢
  .مسلم رواه . » صيامنا وصيامِ أَهل الكتاب أَكْلَةُ السحرِ 

 باب فَضل تعجِيل الفطْرِ -٢٢٢
  وما يفْطَر عليه وما يقُولُه بعد اِإلفْطَارِ

ال يزالُ الناس خبيرٍ «  :عن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٢٣٣
 طْرجلوا الفا ععليه متف »م ق.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


رجالن : دخلت أَنا ومسروق على عائشةَ رضي اللَّه عنها فقَالَ هلَا مسروق : وعن أَيب عطيةَ قَالَ  -١٢٣٤
ِإلفْطَـار ،  أَحدهما يعجلُ املغـرب وا : من أَصحابِ محمد صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كالَهما ال يأْلُو عنِ اخلَيرِ 

 ؟ فَقَالَت واِإلفْطَار رِباملغ رخؤي ر؟ قالَ : واآلخ اِإلفْطَارو ربلُ املَغجعي ناللَّه : م دبع   ـعودسم يعين ابن 
 فَقَالَت : عنلَّم ، يصوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسرواه مسلم .هكَذَا كَانَ ر.  

  .أَي ال يقَصر يف اخلَيرِ  »ال يأْلُوا « : قوله 

{  :قال اللَّه عز وجلَّقالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٢٣٥
  .سن حديثٌ ح: رواه الترمذي وقالَ } أَحب عبادي إِيلَّ أَعجلُهم فطْراً 

إِذا أَقْبـلَ  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عمر بنِ اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٣٦
 الصائم أَفْطَر فَقَد ، مسالش بتنا ، وغَرهه نم ارهالن ربا وأَدنهه نلُ معليه  »اللَّي متفق.  

١٢٣٧- عا ، قالَ ومهي اللَّه عنضىف ربنِ أَيب أَو اللَّه عبد أَيب إِبراهيم ن : هلَيلّى اُهللا عص رسولِ اللَّه عا منرس
يـا  : فَقَـال   يا فُالنُ انزلْ فَاجدح لَنا ،«  :وسلَّم ، وهو صائم ، فَلَما غَربت الشمس ، قالَ لبعضِ الْقَومِ 

س؟ قالَ ر يتسأَم لَو ا «  :ول اللَّهلَن حدزِلْ فَاجاراً ، قال : قالَ  »انهن كا «  :إِنَّ علَيلَن حدزلْ فَاجقَالَ  »ان
د أَقْبلَ من ههنـا ،  إِذا رأَيتم اللَّيلَ قَ«  :فَنزلَ فَجدح لَهم فَشرِب رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم، ثُم قالَ: 

 ائمالص أَفْطَر رِقِ » فَقَدلَ املَشبق هدبِي عليه  .وأَشار متفق.  

  .اخلط السوِيق باملاِء : جبيم ثُم دال مث حاء مهملتني ، أَي  »اجدح « : قوله 

إِذَا «: للَّه عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَـالَ وعن سلْمانَ بنِ عامر الضبي الصحايب رضي ا -١٢٣٨
 وره طَهاٍء فَإِنعلى م رفْطفَلْي ، جدي رٍ ، فَإِنْ لَمملى تع رفْطفَلْي ، كُمدأَح أَفْطَر« .  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أَبو داود ، والترمذي وقالَ  

١٢٣٩- نعقالَ  و ، هناللَّه ع يضسٍ رلـى  : أَنع لِّيصلَ أَنْ يقَب رفْطلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكانَ ر
رواه أبـو داود ،   رطَبات ، فَإِنْ لَم تكُن رطَبات فَتمريات ، فإِنْ ملْ تكُن تمريات حسا حسوات مـن مـاءٍ  

  .حديثٌ حسن : ي وقال والترمذ
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٢٢٣- هارِحوجو لسانِه فْظائمِ حبأمرِ الص باب 
  عنِ املُخالفَات واملُشاتمة ونحوها

إِذا كَانَ يوم صـومِ  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٢٤٠
كُمقُلْ  أَحدفَلْي ، لَهقات أَو ، دأَح هابفَإِنْ س ، بخصال يفُثْ ورفَال ي ، :ي صائمعليه  »إِن متفق.  

من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِه فلَيس للَّه حاجةٌ « : قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٢٤١
ديف أَنْ ي ابهروش هطَعام رواه البخاري  »ع.  

٢٢٤- سائل من الصومباب يف م 

إِذا نِسي أَحدكُم ، فَأَكَلَ أَو « : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢٤٢
  .متفق عليه  »للَّه وسقَاه شرِب ، فَلْيتم صومه ، فَإِنما أَطْعمه ا

« : يا رسول اللَّه أَخبِرين عنِ الْوضوِء ؟ قـال  : قلت  :وعن لَقيط بنِ صبِرةَ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٤٣
،  رواه أبـو داود   » أَسبِغِ الْوضوَء ، وخلِّلْ بين اَألصابِعِ ، وبالَغْ يف االستنشاقِ ، إِالَّ أَنْ تكُـونَ صـائماً  

  .حديثٌ حسن صحيح : والترمذي وقال 

١٢٤٤-  ها ، قالَتنعائشةَ رضي اللَّه ع وعن:   ـوهو رالفَج رِكُهلَّم يدوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهكانَ رس
 ومصِسلُ ويتغي ثُم ، هلأَه نم بنعليه  .ج متفق.  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصـبِح   :ةَ وأُم سلَمةَ ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَتا وعن عائش -١٢٤٥
 وميص لْمٍ ، ثُمرِ حغَي نباً منج«  عليه متفق.  

٢٢٥- م وشعبان واألشهر احلُرمرباب بيان فضل صوم املُح 

أَفْضلُ الصيامِ بعـد  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : للَّه عنه ، قَالَ عن أَيب هريرةَ رضي ا -١٢٤٦
  .رواه مسلم »صالةُ اللَّيلِ : شهر اللَّه احملرم ، وأَفْضلُ الصالة بعد الفَرِيضة : رمضانَ 
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لَم يكُنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يصوم من شهرٍ أَكْثَر من : قالَت وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها ،  -١٢٤٧
  .شعبانَ ، فَإِنه كانَ يصوم شعبانَ كلَّه 

  .متفق عليه  .كَانَ يصوم شعبانَ إِالَّ قَليالً : ويف رواية  

١٢٤٨- أَبِيه نع ةيلاهةَ البيبوعن جم  ـاهفَأَت انطَلَق لَّم ، ثُموس هلَيلّى اُهللا عسولَ اللَّه صأَتى ر هها ، أَنعم ا أَو
أَنـا  : قَالَ » ومن أَنت ؟ «: قَالَ  يا رسولَ اللَّه أَما تعرِفُنِي ؟ :بعد سنة ، وقَد تغيرت حاله وهيئَته ، فَقَالَ 

ما أَكلت طعامـاً  : قَالَ  »فَما غَيرك ، وقَد كُنت حسن اهلَيئة ؟ « : قَالَ  .جِئتك عام اَألولِ الباهلي الذي 
صم شـهر  « : ثُم قَالَ  »عذّبت نفسك ، « : فَقَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم .منذ فَارقْتك إِالَّ بلَيلٍ 

« : قـال   زِدين ، :قال  »صم يومينِ « : قَالَ  زِدنـي ، فإِنَّ يب قوةً، :قال » وماً من كلِّ شهر الصربِ ، وي
 »صم من احلرمِ واترك  صم من احلُرمِ واترك ، صم من احلرم واترك ، : قال .  زِدين :قالَ  »صم ثالثَةَ أَيامٍ 
  .رواه أبو داود . عه الثَّالث فَضمها ، ثُم أَرسلَها وقالَ بِأَصابِ

  .رمضانُ :  »شهر الصربِ « و 

 باب فضل الصوم وغريه يف العشر األول من ذي احلجة -٢٢٦

ما من أَيامٍ العملُ  «: قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١٢٤٩
يا رسول اللَّه وال اجلهاد يف سبِيلِ اللَّه : أَيام العشرِ ، قالوا : يعين  »الصاحلُ فيها أَحب إِىل اللَّه من هذه اَأليامِ 

رواه  »رجِع مـن ذلـك بِشـيٍء    وال اجلهاد يف سبِيلِ اللَّه ، إِالَّ رجلٌ خرج بِنفِْسه، وماله فَلَم ي« : ؟ قالَ 
 البخاري.  

 باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء -٢٢٧

عن صومِ يومِ عرفَةَ ؟ : سئل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :عن أَيب قتادةَ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٥٠
  .رواه مسلم  »لباقيةَ يكفِّر السنةَ املَاضيةَ وا«  :قال 

١٢٥١-  رعاشوراَء ، وأَم ميو املَّم صوس هلَيلّى اُهللا عص سول اللَّهاللَّه عنهما ، أَنَّ ر ابنِ عباسٍ رضي وعن
 هاميعليه . بِص متفق.  
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يه وسلَّم سئلَ عن صيامِ يومِ عاشوراِء ، وعن أَيب قَتادةَ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَ -١٢٥٢
  .رواه مسلم  »يكَفِّر السنةَ املَاضيةَ «  :فَقَال 

لَئن بقيـت إِىل  « : قالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، قَالَ  -١٢٥٣
قَابِلٍ ألص عاسالت نوم«   ملسم رواه.  

 باب استحباب صوم ستة من أيام من شوال -٢٢٨

من صام رمضانَ ثُـم  « : عن أَيب أَيوبِ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٢٥٤
  .رواه مسلم  »لدهرِ أَتبعه ستا من شوالٍ كانَ كصيامِ ا

 باب استحباب صوم االثنني واخلميس -٢٢٩

 فقالَ عن أَيب قَتادةَ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم سئلَ عن صومِ يومِ االثْنينِ -١٢٥٥
 : »، ثْتعب مويو ، يهف تدلو موي ذلك  يهف أُنزِلَ علي أَو«  رواه مسلم.  

تعرض اَألعمالُ يوم « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢٥٦
 ائما صأَنملي وع ضرعأَنْ ي بن واخلَميسِ ، فَأُحاالثَني« مرالت واهوقالَ ر يذ : سلمم ورواه ، نسحديثٌ ح

  .بغريِ ذكرِ الصوم 

١٢٥٧-  ا ، قَالَتهناللَّه ع يضعائشةَ ر نعنِ   :وـياالثْن موى صرحتلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص كانَ رسولُ اللَّه
  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقالَ  .واخلَميسِ 

  وم ثالثة أيام من كل شهراستحباب ص باب -٢٣٠
الثـاين عشـر   : وقيل. وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر. األفضل صومها يف أيام البيض

 .والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح املشهور هو األول

صيامِ ثَالثَةَ : ه وسلَّم ، بثَالث أَوصاين خليلي صلّى اُهللا علَي: وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢٥٨
 لَ أَنْ أَنامر قَبحى ، وأَن أُوتي الضتكعرهرٍ ، ون كلِّ شامٍ معليه  .أَي متفق.  
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ن مـا  أَوصانِي حبِييب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِثالث لَن أَدعه: وعن أَيب الدرداِء رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٥٩
 تشر : عىت أُوتام حبِأَنْ ال أَنى ، والضح الةصر ، وهن كُلِّ شامٍ ميامِ ثَالثَة أَيبص.  مسلم رواه.  

: قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١٢٦٠
 »صو رِ كُلِّهالده مهرٍ صوكلِّ ش امٍ منأَي ثالثَة عليه .  »م متفق.  

أَكانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن معاذةَ العدوِية أَنها سأَلَت عائشةَ رضي اللَّه عنها  -١٢٦١
لَم يكُن يبـايل  : قَالَت  من أَي الشهر كَانَ يصوم ؟ :فَقُلْت  .عم ن :قَالَت  يصوم من كُلِّ شهرٍ ثالثةَ أَيامٍ ؟

 ومصرِ يهالش أَي نم . مسلم رواه.  

 إِذا صمت من الشهرِ« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب ذَر رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٢٦٢
  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال  »ثَالثاً ، فَصم ثَالثَ عشرةَ ، وأَربع عشرةَ ، وخمس عشرةَ 

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يأْمرنا بِصـيامِ  : وعن قتادةَ بن ملحانَ رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢٦٣
  .رواه أَبو داود . ثَالثَ عشرةَ ، وأَربع عشرةَ ، وخمس عشرةَ :  أَيامِ البيضِ

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ال يفْطر أَيام البِيضِ  :وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٢٦٤
  .سناد حسنٍ رواه النسائي بإِ .يف حضرٍ وال سفَرٍ 

٢٣١- باب فضل مطَّفَ نائماً ر ص  
  الذي يؤكل عنده ، ودعاء األكل للمأكول عنده وفضل الصائم

من فَطَّر صـائماً،  « : عن زيد بنِ خالد اجلُهين رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٢٦٥
ثْلُ أَجم ائمِ شيٍء كانَ لَهر الصأج نم قُصنال ي هأَن رغَي رِه« .  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقالَ  

١٢٦٦- ها ، فقدلَيلَ علَّم دخوس هلَيلّى اُهللا عص ها ، أَنَّ النيبناللَّه ع يضر ةصارِيةَ اَألنارعم أُم نوع هإِلَي تم
إِنَّ الصـائم  « : فقالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   إِني صائمةٌ ، :فَقالَت  »كُلي « : ، فَقالَ طَعاماً 
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: رواه الترمـذي وقـال    »حتى يشبعوا « : وربما قال  »تصلِّي علَيه املَالئكَةُ إِذا أُكلَ عنده حتى يفْرغُوا 
حديثٌ حسن .  

١٢٦٧-   ضي اللَّه عنـهةَ رادبنِ عب دعاَء إِىل سلَّم جوس هلَيلّى اُهللا عص أَنَّ النيب ، اللَّه عنه ضيأَنسٍ ر نوع ،
، وأَكَلَ طَعامكُم  أَفْطَر عندكُم الصائمونَ« : فَجاَء بِخبزٍ وزيت ، فَأَكَلَ ، ثُم قالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  . »اَألبرار وصلَّت علَيكُم املَالئكَةُ 

  .رواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ   
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  كتاب االعتكاف كتاب االعتكاف 
 االعتكاف باب فضل -٢٣٢

العشـر   كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يعتكـف   :عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قالَ  -١٢٦٨
  .متفق عليه . اَألواخر من رمضانَ 

١٢٦٩-    ـنم ـراخاَألو رشالع فكتعلَّم كانَ يوس هلَيلّى اُهللا عص يبها ، أَنَّ الناللَّه عن يضعائشةَ ر وعن
بع نم هأَزواج كَفتاع اللَّه تعاىل ، ثُم فَّاهوى تتضانَ ، حمر هعليه . د متفق.  

كانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يعتكف يف كُلِّ رمضـانَ  : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٧٠
  .رواه البخاري .عشرةَ أيامٍ ، فَلَما كَانَ العام الَّذي قُبض فيه اعتكَف عشرِين يوماً 
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  احلج احلج كتاب كتاب 
  وفضله احلج باب وجوب -٢٣٣

 .}كفر فإن اللَّه غين عن العاملني وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً، ومن{:قال اللَّه تعاىل

علَى  بنِي اإلسالم: وعنِ ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قَال  -١٢٧١
ومِ شهادة أَنْ ال إله إال اللَّه وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه ، وإقَامِ الصالة وإِيتاِء الزكَاة، وحج البيت ، وص: خمسٍ 

  .متفق عليه » رمضانَ 

يا أَيها « : علَيه وسلَّم ، فَقَالَ خطَبنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا: وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٢٧٢
أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه ؟ فَسكت ، حتى قَالَهـا  : فقَالَ رجلٌ  »الناس إنَّ اللَّه قَد فَرض علَيكُم احلَج فحجوا 

ـْتطَعتم لَو قُلْ«  :فَقَال رسولُ اللِّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . ثَالثاً  ذَروين «  :ثُم قال  »ت نعم لَوجبت وملَا اس
ترفإذا أَم ، همبِيائلى أَنهِم عالفتاخو ، ماهلؤس ةبكَثْر لَكُمكانَ قَب من لَكا همفَإن ، كُميٍء فَأْتوا ما تركْتبِش كُم

ن شكُم عيتهإذا نم ، وتا استطَعم هنم وهيٍء فَدع«  . مسلم رواه.  

قيل  »إميانٌ بِاللَّه ورسوله«  :أَي العملِ أَفضلُ ؟ قال : سئلَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٢٧٣
  .متفق عليه  »ر حج مربو«  :مثَّ ماذَا ؟ قَال : قيل  »اجلهاد يف سبِيلِ اللَّه «  :ثُم ماذَا ؟ قال : 

 ورية  املَربصمع يهف هباحص بكتري ال يالَّذ وه.  

من حج فَلَم يرفُثْ ، ولَم يفْسق ، « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : وعنه قالَ  -١٢٧٤
 هأُم هومِ ولَدتع كَيعليه .  »رج متفق.  

العمرة إىل العمرِة كَفَّارةٌ ملا بينهما ، واحلـج  « : وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالَ  -١٢٧٥
  .متفق عليه .  »املَربور لَيس له جزاٌء إالَّ اجلَنةَ 

١٢٧٦-  ا ، قَالَتهنةَ ، رضي اهللا عشائع نعي :و لَ العمـلِ ، أفَـال   قُلْتأَفض ادهرى اجلولَ اللَّه ، نسا ر
  .رواه البخاري  »حج مربور : لكن أَفضلُ اجلهاد «  :نجاهد ؟ فَقَالَ 
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اللَّه فيه عبداً من  ما من يومٍ أَكثَر من أنْ يعتق«  :وعنها أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قَالَ  -١٢٧٧
  .رواه مسلم .  »النارِ من يومِ عرفَةَ 

عمرةٌ يف رمضانَ تعدلُ «  :وعنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٢٧٨
  .متفق عليه  »عمرةً أَو حجةً معي 

يا رسولَ اللَّه ، إنَّ فَريضةَ اللَّه على عباده يف احلج ، أَدركـت أيب شـيخاً    :امرأَةً قالَت  وعنه أنَّ -١٢٧٩
  .متفق عليه.  »نعم « : كَبِرياً ، ال يثبت على الراحلَة أَفَأْحج عنه ؟ قال 

إنَّ أيب شـيخ  : تى النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَقَال وعن لقًيط بنِ عامرٍ ، رضي اللَّه عنه ، أَنه أَ -١٢٨٠
 ، نال الظَعةَ ، ومرال العو ، احلج يعطال يست قال كَبري : »رتمواع أَبِيك نع جح«.  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أَبو داود ، والترمذي وقال 

حج يب مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم ، يف   :اللَّه عنه ، قال  وعنِ السائبِ بنِ يزيد ، رضي -١٢٨١
 نِنيبعِ سس ا ابنداعِ ، وأَنالو جةح . رواه البخاري.  

: لروحاِء ، فَقَالَ وعنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، لَقي ركْباً بِا -١٢٨٢
أهلَذا فَرفَعت امرأَةٌ صبِياً فَقَالت  »رسولُ اللَّه « : قَالَ  من أَنت ؟ :قَالُوا  .املسلمونَ  :قَالُوا  »منِ القَوم ؟ « 

  .رواه مسلم  »نعم ولك أَجر «  :قَالَ  حج ؟

رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم حج على رحلٍ ، وكَانت زاملته وعن أ نسٍ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ  -١٢٨٣
 . رواه البخاري.  

كَانت عكاظُ ومجنةُ ، وذو اَازِ أَسواقاً يف اجلَاهلية ، : وعنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَ  -١٢٨٤
 ١٩٨: البقرة [} لَيس علَيكُم جناح أن تبتغوا فَضالً من ربكُم { : ا يف املواسمِ ، فَنزلت فَتأَثَّموا أن يتجرو

[ م احلَجاسويف م. البخاري رواه.  
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  كتاب االعتكاف كتاب االعتكاف 
  اجلهادباب فضل  -٢٣٤

  .} ن اللَّه مع املتقني وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أ{ :  قال اللَّه تعاىل
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم، وعسـى أن  { :  وقال تعاىل

  .} حتبوا شيئاً وهو شر لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
  .} انفروا خفافاً وثقاالً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اللَّه { :  وقال تعاىل
إن اللَّه اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اللَّه فيقتلون { :  ىلوقال تعا

ويقتلون، وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن؛ ومن أوىف بعهده من اللَّه، فاستبشروا ببـيعكم  
  .} الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم 

توي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر وااهدون يف سبيل اللَّـه بـأمواهلم   ال يس{ :  وقال تعاىل
وأنفسهم، فضل اللَّه ااهدين على القاعدين درجة، وكالً وعد اللَّه احلسىن، وفضل اللَّه ااهدين على 

  .} درجات منه ومغفرة ورمحة؛ وكان اللَّه غفوراً رحيماً : القاعدين أجراً عظيماً
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون باهللا ورسـوله،  { :تعاىل وقال

يغفر لكـم ذنـوبكم   : وجتاهدون يف سبيل اللَّه بأموالكم وأنفسكم ؛ ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون
وأخـرى   ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار، ومساكن طيبة يف جنات عدن؛ ذلك الفوز العظـيم، 

  .واآليات يف الباب كثرية مشهورة}  نصر من اللَّه وفتح قريب، وبشر املؤمنني : حتبوا
 :وأما األحاديث يف فضل اجلهاد فأكثر من أن حتصر، فمن ذلك

الِ أفْضلُ أَي األعم: سئلَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :عن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢٨٥
«  :ثُم ماذا ؟ قـال  : قيل  »اجلهاد يف سبِيلِ اللَّه « : ثُم ماذَا ؟ قَالَ : قيل  »إميانٌ باللَّه ورسوله « : ؟ قالَ 

 ورربم جح « عليه متفق.  

ي العمل أَحب إىل اللَّه تعـاىل ؟  قُلْت يا رسول اللَّه ، أ: وعنِ ابنِ مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٢٨٦ 
اجلهاد يف سبيلِ «  ثُم أَي ؟ قَالَ: قُلْت  »بِر الوالدينِ«  :ثُم أَي ؟ قَالَ : قُلْت  »الصالةُ على وقْتها «  :قالَ 
 اللَّه«  . عليه متفق.  
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اإلميانُ بِاللَّه « : يا رسولَ اللَّه أَي العملِ أَفْضلُ؟ قَالَ : قُلْت  :وعن أيب ذَر ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٢٨٧
 هيف سبِيل ادهاجلو ،«  . عليه تفقم.  

لَغدوةٌ يف سبِيلِ اللَّـه ،  «  :وعن أَنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٢٨٨ 
  .متفق عليه .  »أو روحةٌ ، خير من الدنيا وما فيها 

اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَقَالَ  أَتى رجلٌ رسول : وعن أيب سعيد اخلُدري ، رضي اللَّه عنه قال  -١٢٨٩ 
مـؤمن يف  «  :ثُم من ؟ قَالَ : قال  »ه وماله يف سبِيلِ اللَّه مؤمن يجاهد بِنفِْس« : أَي الناسِ أَفْضلُ ؟ قَال : 

 هرش نم اسالن عداللَّه ، وي دبعابِ يعالش نبٍ معش .عليه متفق.  

رِباطٌ يومٍ يف « : الَ وعن سهل بنِ سعد ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قَ -١٢٩٠
ا ، والروحـةُ  سبيلِ اللَّه خير من الدنيا وما علَيها ، وموضع سوط أَحدكُم من اجلنة خير من الدنيا وما علَيه

  .متفق عليه  .» عليها يروحها العبد يف سبيلِ اللَّه تعاىل ، أوِ الغدوةُ ، خير من الدنياَ وما 

رِبـاطُ  «: سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن سلْمانَ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢٩١ 
، وأُجـرِي علَيـه    يومٍ ولَيلَة خري من صيامِ شهرٍ و قيامه ، وإنْ مات فيه أجري عليه عملُه الَّذي كان يعملُ

  .رواه مسلم  »رِزقُه ، وأمن الفَتانَ 

كُـلُّ ميـت   « : وعن فضالةَ بن عبيد ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٢٩٢
فَإن ، بيلِ اللَّهإالَّ املُرابِطَ يف س هملعلى ع متخالقَربِ ي نةتف نؤموي ، ةياممِ القإىل يو لُهمع ى لهمني رواه أبو .  »ه

  .حديثٌ حسن صحيح : داود والترمذي وقَالَ 

 ربـاطُ «: سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن عثْمانَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٢٩٣  
  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقالَ .  »يومٍ يف سبيلِ اللَّه خير من ألْف يومٍ فيما سواه من املَنازلِ 

تضمن اللَّه لمن « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٢٩٤
خاجلَن لَهخأنْ أد نامض ولي فَهسبر يقدصتبيلي ، وإميانٌ يب ويف س ادإالَّ جِه هرجخال ي ، هبيليف س جر ةَ ، أو

نما م هدبي دمحم فْسالَّذي نة ، وغَنِيم رٍ ، أوأج نالَ ممبا ن هنم جرالذي خ هزِلنإىل م هجِعكلَم يف  أركَلْمٍ ي
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م فْسوالَّذي ن ، كسم ريح هم ، ورِحين دلَو هنم، لَوم كُليو هئَتيكَه يامةم القإالَّ جاَء يو سبيلِ اللَّه هبِيد دحم
ولكن ال أجِد سعة فـأَحملَهم   لَوال أنْ أَشق على املُسلمني ما قعدت خالف سرِية تغزو يف سببيلِ اللَّه أبداً ،

ه وال جيدونَ سعةً ، ويشق علَيهِم أن يتخلفوا عني ، والذي نفْس محمد بِيده ، لَوددت أن أغزو يف سبِيلِ اللَّ
  .ضه رواه مسلم وروى البخاري بع »، فَأُقْتل ، ثُم أغْزو ، فَأُقتل ، ثُم أغزو ، فَأُقتل 

          » اجلرح :  »الكَلْم.  

ما من مكلوم يكْلَم يف سبيل اللَّه إالَّ جـاَء  « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٢٩٥ 
  .متفق عليه .  »اللونُ لونُ دمٍ والريح رِيح مسك : يوم القيامة ، وكَلْمه يدمي 

من قاتل يف سبيلِ اللَّه مـن  « : وعن معاذ رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قَالَ  -١٢٩٦ 
  مـوا جتـيُء يهةً، فَإنكبب ننك حاً يف سبيلِ اللَّه أورج رِحج نةُ ، ومله اجلَن وجبت اقةن مٍ فُواقسلجل مر 

حديثٌ : رواه أبو داود ، والترمذي وقال .  »لَونها الزعفَرانُ ، ورِحيها كاملسك: مة كأغزرِ ما كَانت القيا
 صحيح نحس.  

مر رجلٌ من أصحاب رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢٩٧
عفَقَالَ بش ، فأَعجبته ، ذْبةن ماٍء عةٌ منييع ىت : ب فيهأفعلِ ح بِ ، ولَنعيف هذا الش تفَأَقَم اسالن لتلَو اعتز

تفعلْ ال «  :أستأْذنَ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فذكر ذلك لرسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَقَالَ 
ـ    م ، فإنَّ مقام أحدكُم يف سبيلِ اللَّه أفضلُ من صالته يف بيته سبعني عاماً ، أال تحبونَ أنْ يغفـر اللَّـه لَكُ

اه الترمـذي  رو.  »ويدخلكَم اجلنةَ ؟ اغزوا يف سبيلِ اللَّه ، من قَاتلَ يف سبيلِ اللَّه فُواق ناقَة وجبت له اجلَنةُ 
  .حديثٌ حسن : وقالَ 

اقنِ  :والفُوياحلَلْبت نيا بم.  

 »ال تسـتطيعونه ،  « : يا رسولَ اللَّه ، ما يعدلُ اجلهاد يف سبيلِ اللَّـه ؟ قَـالَ    :وعنه قَالَ قيلَ  -١٢٩٨ 
مثَل ااهد يف سبيل اللَّـه  «  :ثُم قال .  »،  ال تستطيعون«  :فأعادوا عليه مرتني أو ثالثاً كل ذلك يقول 

 رفْتال ي اللَّه بآيات ائمِ القَائمِ القَانِتكمثَل الص : يف سبيل اللَّه اهدا رجِعوال صيامٍ ، حىت ي ، صالة نم« 
 عليه مٍ . متفقوهذا لفظُ مسل.  
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ثُـم   »ال أجده « : قالولَ اللَّه دلَّين على عملٍ يعدلُ اجلهاد ؟ يا رس :ويف رواية البخاري ، أنَّ رجال قَال  
: فَقـالَ   »هل تستطيع إذا خرج املُجاهد أن تدخلَ مسجِدك فتقُوم وال تفتر ، وتصوم وال تفطر ؟ « : قال 

  ومن يستطيع ذَلك ؟

من خريِ معاشِ الناس لَهم رجلٌ ممِسك بعنـان  « :  علَيه وسلَّم قَال وعنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا -١٢٩٩
انه ، فرسه يف سبيل اللَّه ، يطري على متنِه كُلَّما مسع هيعةً ، أو فَزعة طَار على متنِه ، يبتغي القتل أو املَوت مظَ

الشعف أو بطنِ واد من هذه األودية يقيم الصالةَ ، ويـؤيت الزكـاةَ ،   أو رجلٌ يف غُنيمة أو شعفَة من هذه 
  .رواه مسلم  »ويعبد ربه حتى يأْتيه اليقني لَيس من الناسِ إالَّ يف خيرٍ 

اجلنة مائَـةَ درجـة أعـدها اللَّـه      إنَّ يف« : وعنه ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالَ  -١٣٠٠ 
  .رواه البخاري .  »للمجاهدين يف سبيلِ اللَّه ما بين الدرجتنيِ كما بين السماِء واَألرضِ 

من رضي « : وعن أيب سعيد اخلُدرِي ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٣٠١
أعدها علَي يـا  فَعجب هلَا أبو سعيد، فَقَال  »بِاللَّه ربا ، وباإلسالمِ ديناً ، ومبحمد رسوالً ، وجبت لَه اجلَنةُ 

سولَ اللَّهقال  ر ثُم ، هلَيا عهجةً يف اجلَ« : فَأَعادمائَةَ در دباللَّه بِها الع فَعررى يأُخني وتجرن كُلِّ دما بي ، ةن
اجلهاد يف سبِيل اللَّه ، اجلهاد يف سـبيلِ  « : قال وما هي يا رسول اللَّه ؟ : قال  »كَما بني السماِء واألرضِ 

 اللَّه«  . سلمم رواه.  

اللَّه عنه، وهو حبضرة العدو ، سمعت أيب ، رضي  :وعن أيب بكْرِ بن أيب موسى األشعرِي ، قَالَ  -١٣٠٢
فَقام رجـلٌ رثُّ   »إنَّ أبواب اجلَنة تحت ظاللِ السيوف «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : يقول 

نعم ، فَرجـع إىل  : ه وسلَّم يقول هذا؟ قال يا أبا موسى أَأَنت مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَي: اهلَيئَة فَقَالَ 
سيفه فألْقاه ، مثَّ مشى بِسيفه إىل العدو فضرب بِه  ثُم كَسر جفْن » أقرأ علَيكُم السالم «  :أصحابِه ، فَقَال 

  .رواه مسلم .  »حتى قُتل 

: قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ، رضي اللَّه عنه قال وعن أيب عبسٍ عبد الرمحنِ بنِ جبيرٍ  -١٣٠٣
 » اره النمسيف سبيلِ اللَّه فت دبما عقد ترالبخاري .  »ما اغْب رواه.  
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ال يلج النًـار  « : وسلَّم  قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه: وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٠٤ 
دخـان  رجلٌ بكَى من خشية اللَّه حتى يعود اللَّبن يف الضرعِ ، والَ يجتمع علَى عبد غُبار يف سبيل اللَّـه و 

  .حديثٌ حسن صحيح : ، رواه الترمذي وقال  »جهنم 

١٣٠٥- هناسٍ ، رضي اللَّه عا ، قَالَ وعن ابن عبلَّم يقُولُ: موس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس :» اننعي
 ارا النمهمسال ت :يف سبِيلِ اللَّه ست حتْربات نوعي ، اللَّه يةشخ نبكَت م نوقـال   . »عي رواه الترمـذي :

 حديثٌ حسن.  

من جهز غَازِياً « : اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال وعن زيد بنِ خالد ، رضي  -١٣٠٦ 
  .متفق عليه .  »يف سبيلِ اللَّه فَقَد غَزا ، ومن خلَف غَازياً يف أَهله خبير فَقَد غزا 

أفْضلُ الصـدقات  « : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ رسولُ : وعن أيب أُمامة ، رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٣٠٧
: رواه الترمذي وقـال   »ظلُّ فُسطَاط يف سبيل اللَّه ومنِيحةُ خادمٍ يف سبيل اهللا أو طَروقه فحلٍ يف سبيل اللَّه

  .حديث حسن صحيح 

رسول اللَّه إني أُريد الغزو ولَيس معى ما  يا: وعن أنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ فَىت من أسلَم قال  -١٣٠٨ 
إنًَّ رسولَ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : فأتاه فَقَال »ائت فُالناً ، فَإنه قَد كانَ تجهز فَمرِض «  :أتجهز بِه ، قال 

يا فُالنةُ، أعطيه، الذي كُنت تجهزت بِـه ،  : أعطين الذي تجهزت بِه ، قَالَ : وسلَّم يقْرِئَك السالم ويقولُ 
 يهف لَك كبارئاً فَييه شنبِسي محال ت اللَّهئاً ، فويش هنبِسني محوال ت.  رواه مسلم.  

١٣٠٩- وس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأنَّ ر ، عنه رضي اللَّه ، رِياخلُد عيدحيانَ وعن أيب سين لعثَ إىل بلَّم ب
  .رواه مسلم  »لينبعثْ من كُلِّ رجلَينِ أحدهما ، واَألجر بينهما «  :، فَقَالَ 

  له لٌ « : ويف روايةكُلِّ رجلني رج نم جريخل«  دلقاعقال ل رٍ « : ثُميخب هومال هلاخلارج يف أَه لَفخ كُمأَي
  . »ن له مثْلُ نِصف أَجرِ اخلارِجِ كا
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أتى النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، رجلٌ مقنع بِاحلديد ، فَقال : وعنِ الرباِء ، رضي اللَّه عنـه ، قال  -١٣١٠ 
قَاتلَ فَقُتلَ، فقَال رسول اللَّه صلّى  فَأسلَم ، ثُم »أسلم ، ثُم قاتلْ « : يا رسول اللَّه أُقَاتلُ أو أُسلم ؟ فقَال : 

  .متفق عليه ، وهذا لفظُ البخاري  .» عمل قَليالً وأُجِر كَثرياً «  :اُهللا علَيه وسلَّم 

ب أنْ ما أَحد يدخلُ اجلنة يح« : وعن أنسٍ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٣١١
رلَ عشقْتا ، فَيينجِع إىل الدرى أنْ ينيتم ، هيديٍء إالَّ الشش ضِ منا ولَه ما على األرينإىل الد جِعير  ، اترم

 الكرامة نما يرى مل« .  

  ويف رواية:  » ةادهلِ الشفَض نى ما يرمل«  . عليه تفقم.  

 ١٣١٢- نلَّم قَالَ  وعوس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صهما ، أنَّ رسمرو بنِ العاص ، رضي اللَّه عنبنِ ع اللَّه عبد :
 » نيإالَّ الد ئيكُلَّ ش هيداللَّه للش رفيغ « رواه مسلم.  

  . »لدين القَتلُ يف سبِيلِ اللَّه يكفِّر كُلَّ شيٍء إالَّ ا« : ويف رواية له 

 ١٣١٣-   هـادأنَّ اجل فَذَكَر فيهم لَّم قَاموس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهسه ، أنَّ رنةَ ، رضي اللَّه عادأيب قت نوع
يت إنْ قُتلْت يف سبيلِ يا رسول اللَّه أَرأَ :يف سبِيلِ اللَّه ، واإلميانَ بِاللَّه ، أَفْضلُ اَألعمال ، فَقَام رجلٌ ، فَقَال 

نعم إنْ قُتلت يف سبيلِ اللَّه وأَنـت  « : فَقالَ لَه رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  اللَّه أتكَفَّر عني خطاياي ؟
أَرأَيت : قال  »كَيف قُلْت ؟ «: لَّمثُم قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس »صابِر ، محتِسب مقبلٌ غير مدبِرٍ 

نعم وأَنـت صـابِر   « : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  إنْ قُتلْت يف سبيل اللَّه أَتكَفَّر عني خطَاياي ؟
  .رواه مسلم .  »السالم قال يل ذلك  محتِسب ، مقْبلٌ غَير مدبرٍ ، إالَّ الدين ، فَإنَّ جِبرِيلَ عليه

 »يف اجلَنة «  :أين أنا يا رسولَ اللَّه إنْ قُتلت؟ قال : قالَ رجلٌ : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣١٤
  .رواه مسلم  فألقى تمرات كُن يف يده ، ثُم قاتلَ حتى قُتلَ ،. 

انطَلق رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَصحابه حتـى سـبقُوا   رضي اللَّه عنه ، قالَ  وعن أنسٍ -١٣١٥  
ال يقْدمن أحد مـنكُم إىل  «  :املشركني إىل بدرٍ ، وجاَء املُشرِكونَ ، فقالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

قُومـوا إىل جنـة   «  :فَدنا املُشرِكونَ ، فقَال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  »ونَ أنا دونه شيٍء حتى أكُ
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 ضاَألرو مواتا السهضرقال  »ع : هنرضي اللَّه ع ارِيصامِ األناحلُم بن ريمقولُ عـةٌ  : ينيا رسولَ اللَّه ج
ا السهضر؟ع واألرض عم « : قالَ  مواتخٍ ،: قالَ  »نخٍ بلَّم  بوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صسمـا  «  :فقالًَ ر

فَإنك من « : قالَ ال واللَّه يا رسول اللَّه إالَّ رجاَء أن أكُونَ من أهلها ، قال  »يحملُك على قَولك بخٍ بخٍ ؟ 
 ج تمرات من قَرنِه ، فَجعل يأْكُلُ منهن، ثُم قَال لَئن أنا حييت حىت آكُل تمرايت هذه إنها حلَياةٌفَأخر» أهلها 

  .رواه مسلم  .ثُم قَاتلَهم حتى قُتلَ . طَويلَةٌ ، فَرمى مبا معه من التمرِ 

  .و جعبةُ النشابِ ه: بفتح القاف والراِء  »القرنَ « 

جاَء ناس إىل النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أن ابعث معنا رجاالً يعلِّمونا القُرآنَ والسنةَ، : وعنه قال  -١٣١٦ 
 قَالُ هلُمصارِ ياألن نرجال م نيهِم سبعون القُر: فَبعثَ إلَييقرؤ ، امايل حراُء ، فيهِم خالقُر  هـونارسدآنَ ، ويت

بِـه   باللَّيلِ يتعلَّمونَ ، وكانوا بالنهار جييئُونَ باملاِء ، فَيضعونه يف املسجِد ، وحيتطبون فَيبيعونه ، ويشـترونَ 
لَّم ، فعرضوا هلم فقتلُوهوس هلَيلّى اُهللا علفُقراِء ، فبعثَهم النيب صول فَّةوا املكانَ الطَّعام ألهلِ الصم قبل أنْ يبلُغ

اللَّهم بلِّغ عنا نبينا أَنا قَد لَقيناك فَرضينا عنك ورضيت عنا ، وأَتى رجلٌ حراماً خالَ أنـس مـن   : ، فقَالُوا 
 فَقَال حرام ، فَذهمحٍ حىت أنبِر هفَطعن ، هلْففقال رسولُ اللَّ: خ ، بةالكَع ورب تلَّم فُزوس هلَيلّى اُهللا عه ص :

متفـق   »اللَّهم بلِّغ عنا نبينا أَنا قَد لَقيناك فَرضينا عنك ورضيت عنـا  : إنَّ إخوانكم قَد قُتلُوا وإم قالُوا « 
  .عليه، وهذا لفظ مسلم 

يا رسول اللَّه غبـت  : تالِ بدرٍ ، فقال غَاب عمي أنس بن النضر رضي اللَّه عنه عنِ ق :وعنه قال -١٣١٧
فلما كانَ يوم أحـد  . عن أولِ قتالٍ قاتلت املُشرِكني ، لئنِ اللَّه أشهدين قتالَ املُشرِكني ليرين اللَّه ما أَصنع 

ؤأَبرأُ إليك ممـا صـنع    يعين أصحابه  اللَّهم إني أَعتذر إلَيك ممًا صنع هؤالِء : انكشف املُسلمونَ ، فقال 
يا سعد بن معاذ اجلنةُ ورب النضرِ ، إني أجِد : ثُم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال  يعين املُشركني  هؤالِء 

 قال سعد ، أُحد ن دونا مهع ، : رِحيا صنم يا رسول اللَّه طعتفما است بِضـعاً    : قال أنس ا بِـهنفَوجـد
  املُشرِكونَ ، فَما عرفَـه لَ ومثَّلَ بِهقد قُت رميةً بِسهمٍ ، ووجدناه حٍ أومطَعنةَ بر أو ، يفضربةً بالس وثَمانِني

 بِبنانِه هإال أُخت أحد . رى : قال أنسا نكُن  ظُنن أو ف لَتزاآليةَ ن هأَنَّ هذ هاهويف أَشب يه : }  نم   ننيماملُـؤ
 هبحى نقَض من مهنفَم هدوا اللَّه علياهالٌ صدقُوا ما عا   }رِج٢٣: األحزاب [ إىل آخره . [  

  .متفق عليه ، وقد سبق يف باب املُجاهدة 
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رأَيت اللَّيلَـةَ رجلـني   « : اُهللا علَيه وسلَّم  قال رسولُ اللَّه صلّى: وعن مسرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٣١٨ 
أَما هذه الدار : أتياين ، فَصعدا يب الشجرةَ ، فَأدخالين داراً هي أحسن وأَفضل ، لَم أَر قَطُّ أَحسن منها، قاال 

سيأيت يف باب حترميِ الكذبِ إنْ  رواه البخاري وهو بعض من حديث طويلٍ فيه أنواع العلم »فَدار الشهداِء 
  .شاَء اللَّه تعاىل 

وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ أُم الربيعِ بنت البراِء وهي أُم حارثةَ بنِ سراقةَ ، أتت النيب صـلّى اُهللا   -١٣١٩ 
كانَ قُتل يوم بدرٍ ، فَإنْ كانَ يف اجلَنة صبرت ، و يا رسولَ اللَّه أال تحدثُين عن حارِثَةَ ، :علَيه وسلَّم فَقَالَت 

يا أُم حارِثَةَ إنها جِنانٌ يف اجلَنة ، وإنَّ ابنك أَصـاب  « : وإن كانَ غَير ذلك اجتهدت عليه يف البكَاِء ، فقال 
  .رواه البخاري .  »الفردوس اَألعلى 

 ١٣٢٠-  جابر بن عبد نما قال وعهرضي اللَّه عن ثِّـل   :اللَّهم لَّم قدوس هلَيلّى اُهللا عجِيَء بايب إىل النيب ص
ما زالَـت  «  :بِه فَؤضع بين يديه ، فَذَهبت أَكْشف عن وجهِه فَنهاين قَوم فقال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

نِحبِأَج لُّهظكَةُ تها املالئعليه .  »ت متفق.  

من سأَلَ اللَّـه  « : وعن سهل بن حنيف رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٣٢١ 
 هراشعلى ف داِء وإنْ ماتهازِلَ الشمن قٍ بلَّغهدادةَ بِصهرواه مسلم .  »تعاىل الش.  

من طلَب الشهادةَ صادقاً « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ي اللَّه عنه قال وعن أنسٍ رض -١٣٢٢
 هبصرواه مسلم .  »أُعطيها ولو مل ت.  

شهِيد من ما يجِد ال« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٣٢٣ 
 ةصالقَر مس نم كُمأحد لِ إالَّ كما جيِدالقت سرواه الترمذي وقال  »م : صحيح حديثٌ حسن.  

 ١٣٢٤-   ـهامأي لَّم يف بعضوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهما أنَّ رسهفَى رضي اللَّه عنبن أيب أو اللَّه دعب وعن
أَيها الناس، ال تتمنوا لقَاَء العدو ، « : العدو انتظر حىت مالت الشمس ، ثُم قام يف الناس فقال  اليت لَقي فيها

 يوفاللِ السظ تحةَ توا أنَّ اجلَنوا ، واعلَمم فَاصبِروهميتيةَ ، فإذا لقسلُوا اللَّه العافمث قـال   »و : »  ـماللَّه
نا علَيهِم مرنصم وانزِمهابِ اهزاَألح ازِمحابِ ، وهالس جرِيعليه  »زِلَ الكتاب وم متفق.  
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ثنتان ال تردان « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه قال  -١٣٢٥ 
 انردا تقَلَّم أو ، :ععضاً الدم بهضعب ملْحي نيند البأْسِ حاِء وعدد النناُء ع« .  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  

اللَّهم أنت « : كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إذا غَزا قال : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٣٢٦ 
حـديثٌ  : رواه أبو داود ، والترمذي وقـال   »بِك أصولُ ، وبِك أُقاتل عضدي ونصريي ، بِك أَجولُ ، و

 حسن.  

اللَّهـم   :وعن أيب موسى ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ إذا خاف قوماً قال  -١٣٢٧
  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ  »إنا نجعلُك يف نحورِهم ، ونعوذُ بِك من شرورِهم 

اخلَيلُ معقُود يف « : وعن ابنِ عمر ، رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٣٢٨ 
 ٍةياممِ القإىل يو ها اخلَريياصوعليه  »ن متفق.  

اخلَيـلُ معقُـود يف   « : ه عته ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن عروةَ البارِقي ، رضي اللَّ -١٣٢٩ 
 ةياممِ القإىل يو ا اخلَرييهواصن : مواملغن ، عليه .  »اَألجر متفق.  

مـن احتـبس   « : سلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه و: وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣٣٠
 »وم القيامـة  فَرساً يف سبيلِ اللَّه ، إمياناً بِاللَّه ، وتصديقاً بِوعده ، فإنَّ شبعه وريه وروثَه ، وبولَه يف ميزانِه ي

 رواه البخاري.  

ى اُهللا علَيه وسلَّم بِناقَة مخطُومـة  جاَء رجلُ إىل النيب صلّ وعن أيب مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قال -١٣٣١ 
لك بِها يوم القيامة سبعمائَة ناقَة كُلُّها «  :هذه يف سبيل اللَّه ، فقال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : فقال 

  .رواه مسلم  »خمطُومةٌ 

١٣٣٢-  ادقال  وعن أيب محق: ويعاد ، ويويقال : الُ أبو س ، رٍ، ويقالُ : أبو أَسدـرو ،  : أبو عاممأبو ع
مسعت رسولَ اللَّـه  : عقْبةُ بنِ عامرٍ اجلُهين ، رضي اللَّه عنه ، قال  أبو عبسٍ : أبو األسود ، ويقال : ويقالُ 
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وا هلُم ما استطَعتم من قُوة ، أال إنَّ القُوةَ الرمـي ، أال  وأَعد«: صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو على املنربِ ، يقولُ 
 يمةَ الرأال إنَّ القُو ، يمةَ الررواه مسلم  »إنَّ القُو.  

كفيكُم ستفْتح علَيكُم أَرضونَ ، وي« : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : وعنه قال  -١٣٣٣ 
 همهو بِأَسأنْ يلْه كُمدأَح جِزرواه مسلم  »اللَّه ، فَال يع.  

من علِّم الرمي ثُم تركَه ، فَلَيس منا، أو « : قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه أَنه قال  -١٣٣٤ 
  .رواه مسلم  »فقَد عصى 

إنَّ اللَّـه يـدخلُ   «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : ي اللَّه عنه ، قالَ وعنه رض -١٣٣٥ 
صانِعه حيتِسب يف صنعته اخلري ، والرامي بِه ، ومنبِلَه، وارموا واركبوا ، وأنْ ترموا : بِالسهمِ ثَالثةَ نفَرٍ اجلنةَ 

م إلَي بوا أَحكَبرأنْ ت ةً عنه . نرغب لِّمهد ما عبع ميالر كرت نا . ومركَها نِعمةٌ تهقال  »فَإن ا «  :أوهكَفَر
«  أبو داود رواه.  

تضلُون مر النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، على نفَرٍ ين :وعن سلَمةَ بن األكوعِ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٣٣٦
  .رواه البخاري  »ارموا بنِي إِسماعيل فَإنَّ أباكم كان رامياً «  :، فقال 

«  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يقـولُ : وعن عمرو بنِ عبسةَ ، رضي اللَّه عنه قال  -١٣٣٧ 
  .» محررة من رمى بِسهمٍ يف سبيلِ اللَّه فَهو لَه عدلُ 

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أبو داود ، والترمذي وقاال  

« : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم : وعن أيب حيىي خرمي بن فاتك ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٣٣٨ 
 عفة ضائمعسب لَه بكُت فَقَةً يف سبيلِ اللَّهن فَقأَن نرواه الترمذي وقال  »م : نسحديثٌ ح.  

ما مـن عبـد   « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب سعيد ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٣٣٩
  .ق عليه متف »يصوم يوماً يف سبِيلِ اللَّه إالَّ باعد اللَّه بِذلك اليوم وجهه عنِ النارِ سبعني خرِيفاً 
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من صام يوماً يف سبيل « : وعن أيب أُمامةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قال  -١٣٤٠ 
  .حديثٌ حسن صحيح :رواه الترمذي وقال »اللَّه جعلَ اللَّه بينه وبين النارِ خندقاً كَما بين السماِء واألرضِ 

من مات ولَم « : قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣٤١ 
  .رواه مسلم  »يغز ، ولَم يحدثْ نفْسه بِغزوٍ ، مات على شعبة من النفَاقِ 

إنَّ « :كنا مع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يف غَـزاة فقـال    :لَ وعن جابرٍ ، رضي اللَّه عنه ، قا -١٣٤٢ 
املَرض مسهوا معكُم ، حبوادياً إالَّ كان متال قَطَعسرياً ، وم مرتلَرِجاالً ما س باملدينة«.  

 ويف رواية : » ذْرالع مسهحب«  . يف اَألجرِ :ويف رواية كُوكُمرـسٍ ،   » إالَّ شأَن البخاري من رواية رواه
  .ورواه مسلم من رواية جابرٍ واللفظ له 

يا رسول اللَّه ،  :وعن أيب موسى ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ أعرابياً أَتى النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَال  -١٣٤٣
قَاتلُ يجتمِ ، والرغلْملُ لقَاتلُ يجه؟الررى مكانلُ ليقاتلُ يجوالر ، ذْكَرلُ لي  

  ةً  :ويف روايةيملُ حقَاتةً ويجاعًقاتلُ شي.  

  ؟ : ويف رواية يف سبيل اللَّه نباً ، فَمقاتلُ غَضلَّم ويوس هلَيلّى اُهللا علَ لتكُونَ « : فَقَالَ رسولُ اللِّه صقَات نم
يةُ اللَّه همكَل  يف سبيلِ اللَّه ولْيا ، فَهعليه  »الع متفق.  

قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بن عمرو بنِ العاص ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٣٤٤
عجلُوا ثُلُثَي أَجورِهم، وما من غازِيـة أو  ما من غَازِية ، أو سرِية تغزو ، فَتغنم وتسلَم ، إالَّ كانوا قَد ت« : 

 مههلم أُجور مإالَّ ت صابوت قفخت ةسرِي « مسلم رواه.  

فَقالَ الـنيب  . يا رسولَ اللَّه ائذَن يل يف السياحة  :وعن أيب أُمامةَ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رجالً قالَ  -١٣٤٥ 
  .رواه أبو داود بإسناد جيد  »إنَّ سياحةَ أُميت اجلهاد يف سبيلِ اللَّه ، عز وجلَّ «  :يه وسلَّم صلّى اُهللا علَ

« : قـال  وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، رضي اللَّه عنهما ، عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٣٤٦
  . »قَفْلَةٌ كَغزوةٌ 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .و داود بإسناد جيد رواه أب  

أَنه يثاب يف رجوعه بعد فراغـه  : الرجوع من الغزوِ بعد فراغه ، ومعناه : الرجوع ، واملراد : » القَفلَةُ «  
  .من الغزوِ 

م من غَزوة تبوك ملَّا قدم النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعن السائب بن يزيد و رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣٤٧ 
رواه أبو داود بإسناد صـحيحٍ ـذا اللفـظ ، ورواه     .تلَقَّاه الناس ، فَتلَقَّيته مع الصبيان على ثَنية الوداعِ 

  .لوداعِ ذَهبنا نتلقَّى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مع الصبيان إىل ثَنِية ا :البخاري قال 

من مل يغـز ، أو يجهـز   « : وعن أيب أُمامةَ ،رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٣٤٨
 يامةمِ القلَ يوقَب اللَّه بِقَارِعة هريٍ أصاببِخ هلغَازياً يف أه لُفخي غَازياً ، أو «.  

  .سناد صحيحٍ رواه أبو داود بإ 

جاهدوا املُشرِكني بِـأَموالكُم  «  :وعن أنس ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٣٤٩ 
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .  »وأَنفُِسكُم وأَلِسنتكُم 

شهِدت رسولَ اللَّه : مقَرن رضي اللَّه عنه قال أبو حكيمٍ النعمان بنِ : ويقالُ . وعن أيب عمرو  -١٣٥٠  
الر هبوت ، سمولَ الشزى تتتالَ حر القهارِ أَخلِ النأو نلْ ميقَات لَّم إذا لَموس هلَيلّى اُهللا عـرتِلَ  صوي ، ياح

 رصالن.  

  .صحيح حديثٌ حسن : رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال 

ال تتمنوا لقَـاَء  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣٥١ 
  .متفق عليه  »العدو ، فإذا لَقيتموهم ، فَاصبِروا 

 »احلـرب خدعـةٌ  « : ى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ وعنه وعن جابرٍ ، رضي اللَّه عنهما ، أنَّ النيب صلّ  -١٣٥٢ 
 عليه متفق.  
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٢٣٥- الشهداء يف ثواب اآلخرة باب بيان مجاعة من 
  ويغسلون ويصلَّى عليهم خبالف القتيل يف حرب الكفار

: الشهداُء خمسةٌ « : ه وسلَّم قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَي: عن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنهُ ، قالَ  -١٣٥٣
  .متفق عليه  »املَطعونُ ، واملبطُونُ ، والغرِيق ، وصاحب اهلَدم والشهيد يف سبيل اللَّه 

ولِ يا رس: قالُوا  ما تعدونَ الشهداَء فيكُم ؟« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -١٣٥٤
 و شهيدل يف سبيل اللَّه فَهمن قُت يلٌ ، «  :قال . اللَّهيت إذاً لَقلداَء أُمهول اللَّه ؟ قال : قالُوا »إنَّ شيا رس فَمن

من قُتل يف سبيلِ اللَّه فهو شهيد ، ومن مات يف سبيل اللَّه فهو شهيد ، ومن مات يف الطَّـاعون فَهـو   «  :
 ، هيدش هيدش ريقوالغ ،هيدو شيف البطنِ فَه مات ومن«  مسلم رواه.  

قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، رضي اللَّه عنهما ، قال  -١٣٥٥
 : » و شهيده ، فَهونَ مالل دقُت عليه  »من متفق.  

عور سعيد بنِ زيد بنِ عمرو بنِ نفَيلٍ ، أَحد العشرة املشهود لَهم باجلنة ، رضي اللَّـه  وعن أيب األ -١٣٥٦
من قُتل دونَ ماله فهو شهيد ، ومن قُتـلَ  «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ : عنهم ، قال 

ومن قُت ، و شهيدفه هونَ دمد و شهيدفه هلونَ أهل دقُت ومن ، فَهو شهيد ينِهونَ دل د« .  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أبو داود ، والترمذي وقال 

يـا  : جاء رجلٌ إىل رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَال: وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣٥٧
: أَرأَيت إنْ قَاتلين ؟ قال : قال  »فَال تعطه مالك « : إنْ جاَء رجلٌ يرِيد أَخذَ مايل ؟ قال  رسول اللَّه أَرأَيت

 » لْهأَرأَيت إن قَتلَين ؟ قال : قال  »قَات:  » هيدت ش؟ قال : قال  »فَأن هلْتإنْ قَت تـارِ  «  :أَرأَييف الن وه« 
 مسلم رواه.  

  العتق باب فضل -٢٣٦
 .اآلية}  فال اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة { :  قال اللَّه تعاىل
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مـن أَعتـق   « : قال يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٣٥٨
هنوٍ مضاللَّه بِكُلِّ ع ًقتمةً أَعلسرقَبةً م  بِفرجه هجارِ حىت فَرالن نم هنواً مضع«  . عليه متفق.  

اإلميـانُ  «  :قُلْت يا رسولَ اللَّه ، أي األعمالِ أفضل ؟ قَال  :وعن أيب ذَر ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٣٥٩
أنفَسها عند أَهلها ، وأَكثَرها ثَمناً «  :أفْضلُ ؟ قالَ أي الرقَابِ : قُلْت : قَالَ  »باللَّه ، واجلهاد يف سبيلِ اللَّه 

  .متفق عليه  »

٢٣٧- باب فضل اِإلحان إىل اململوكس  
واعبدوا اللَّه وال تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبـذي القـرىب واليتـامى    { :  قال اللَّه تعاىل

 .} ب، الصاحب باجلنب، وابن السبيل، وما ملكت أميانكم واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلن

رأَيت أبا ذَر ، رضي اللَّه عنه ، وعليه حلَّةٌ ، وعلى غُالمه مثْلُهـا ،  : وعن املَعرور بن سويد قالَ  -١٣٦٠
ى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَعيره بأُمه ، فَقَال النيب فَسألْته عن ذلك ، فَذكر أنه ساب رجالً على عهد رسولِ اللَّه صلّ

هم إخوانكُم ، وخولُكُم ، جعلَهم اللَّه تحت أيديكُم ، : » إنك امرؤ فيك جاهليةٌ « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
ولْيلْبِسه مما يلبس ، وال تكَلِّفُوهم مـا يغلـبهم ، فـإن    فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فليطعمه مما يأْكلُ ، 

  .متفق عليه ،» كَلَّفتموهم فَأَعينوهم 

إذا أَتى أحدكم خادمـه   :قالَ : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٣٦١
  .رواه البخاري »تينِ ، فَإنه ولي عالجهمل يجلسه معه ، فَليناولْه لُقمةً أو لُقمتينِ أو أُكلَةً أو أُكلَ بِطَعامه ، فَإنْ

  .هي اللُّقمةُ : بضم اهلمزة  »اُألكلَةُ «  

٢٣٨- مواليه اِهللا وحق باب فضل اململوك الذي يؤدي حق 

إنَّ العبد إذا نصـح   :للَّه عنهما ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ عن ابن عمر ، رضي ا -١٣٦٢
  .متفق عليه  »لسيده ، وأَحسن عبادةَ اللَّه ، فَلَه أَجره مرتينِ 
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للعبد اململُـوك  « : لّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه ص: وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٦٣
 انرلحِ أَجأنْ   ، »املُص ببـتي ، ألحأُم وبِر ،واحلَج ، بِيلِ اللَّهيف س ادال اجلهلَو هدة بييررأيب ه فسي نوالَّذ

 لوكا مموأن وتأم . عليه متفق.  

١٣٦٤- رِيعى اَألشوسأيب م نقال  وع ، هـلَّم    : ، رضي اللَّه عنوس ـهلَيـلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقالَ ر :
هٌ أجران اململُوك الذي يحِسن عبادةَ ربه ، ويؤدي إىل سيده الذي عليه من احلق ، والنصيحة ، والطَّاعة ، ل«
 « البخاري رواه.  

رجلٌ من أَهلِ الكتاب آمن : ثالثةٌ هلُم أَجران « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : الَ وعنه قَ -١٣٦٥
أَمةٌ فَأَد لَه تل كانجرو ، يهالوم حقو ، اللَّه ى حقإذا أد لُوكاملَم دوالعب ، مدحمب ه وآمنبنبي  ـنسا فَأح

  .متفق عليه  »ديبها ، وعلَّمها فَأَحسن تعليمها ، ثُم أَعتقَها فَتزوجها ، فَلَه أَجران تأْ

 باب فضل العبادة يف اهلرج وهو االختالط والفنت وحنوها -٢٣٩

العبـادةُ يف  « :  علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا: عن معقلِ بن يسارٍ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٦٦
 إلَي رةجِ كهِجاهلَر«  لمسم رواه.  

٢٤٠- يف البيع والشراءباب فضل الس ماحة  
واألخذ والعطاء ، وحسن القضاء والتقاضي ، وإرجاح املكيال وامليزان ، والنهي عن التطفيف ، وفضل 

  إنظار املوسر واملُعِسر والوضع عنه
  .} وما تفعلوا من خري فإن اللَّه به عليم { :  اللَّه تعاىلقال 

  .} ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط، وال تبخسوا الناس أشياءهم { :  وقال تعاىل
ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على النـاس يسـتوفون، وإذا كـالوهم أو وزنـوهم     { :  وقال تعاىل

 .} يوم يقوم الناس لرب العاملني . بعوثون ليوم عظيمخيسرون؛ أال يظن أولئك أم م

١٣٦٧- فَه ،فَأَغْلَظَ لَه اهقاضلَّم يتوس هلَيلّى اُهللا عالً أتى النيب صأَنَّ رج ، هاللَّه عن يريرة ، رضأيب ه ٌنوع م
أَعطُوه « : ثُم قَالَ  »دعوه فَإنَّ لصاحبِ احلَق مقَاالً «  :بِه أَصحابه ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
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 هنثْلَ سا منقالوا  »س :، هنس نثَل مإالَّ أَم جِدال ن اًء «  :قال  يا رسولَ اللَّهقَض كُمسنكُم أَحريفَإنَّ خ طُوهأَع
  .متفق عليه  »

رحم اللَّه رجال سمحاً «  :ه عنه ، أن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعن جابرٍ ، رضي اللَّ -١٣٦٨ 
 ضىإذا اقْترى ، وتإذا اشاع ، وإذا ب«  . رواه البخاري.  

من سره « :ه وسلَّم يقُولُ مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَي: وعن أيب قَتادةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٦٩
 هنع عضي ِسرٍ أوعم نع فِّسنفَلْي ، ةاميمِ القوبِ يكُر ناللَّه م هيجنأَنْ ي«  مسلم رواه.  

كَانَ رجلٌ يدايِن « : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٣٧٠ 
 اهفَتقُولُ لكَان يو ، اسالن : هعن زجاوي اللَّه فَتا فَلقعن تجاوزلَعلَّ اللَّه أنْ ي ، هنع جاوزِسراً فَتعم تيإذا أَت« 

 ليهع متفق.  

: ولُ اللَّـه صـلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم     قَالَ رس: وعن أيب مسعود البدرِي ، رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٣٧١
»كَانَ ماس ، وطُ النالخُكَان ي هٌء ، إالَّ أَنيرِ شاخلَي نم لَه وجدي كَانَ قبلكم فَلَم نملٌ مجوسب رراً ، حوس

 »نحن أحق بِذَلك منه ، تجاوزوا عنه « : وجلَّ قال اللَّه ، عز . وكَانَ يأْمر غلْمانه أن يتجاوزوا عن املُعِسر 
 رواه مسلم.  

ماذَا  :أُتى اللَّه تعاىل بِعبد من عباده آتاه اللَّه ماالً ، فَقَالَ لَه  :وعن حذَيفَةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٧٢ 
يارب آتيتنِي مالَك فَكُنت أُبايِع الناس ، وكانَ من : قَال  ونَ اللَّه حديثاً وال يكْتم : قَالَ  عملْت يف الدنيا ؟

أَنا أَحق بذا منك ، جتـاوزوا  «  :فَقَالَ اللَّه تعاىل . خلُقي اجلواز ، فكُنت أَتيسر على املُوسرِ، وأُنظر املُعِسر 
هكذا سمعناه من يف رسولِ : بن عامرٍ ، وأَبو مسعود األنصاري ، رضي اللَّه عنهما  فقال عقْبةُ »عن عبدي 

  .رواه مسلم  .اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

مـن أَنظَـر   « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٧٣  
 لُّهلَّ إالَّ ظال ظ موي هشرلِّ عظ تحت ةيامالق مواللَّه ي أظلَّه ، لَه عضو ِسراً أوعم« .  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقَال  
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، اشترى منه بعرياً ، فَوزنَ لَه، فَأَرجح  وعن جابرٍ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم -١٢٧٤ 
  .متفق عليه 

جلبت أَنا ومحرمةُ الْعبدي بـزا مـن    :وعن أيب صفْوان سويد بنِ قَيس ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٣٧٥  
اومنلَّم ، فَسوس هلَيلّى اُهللا عص يبا النر ، فَجاَءنجلّى هرِ ، فَقَالَ النيب صانٌ يزنُ باألجزي ودنعا بسراويلَ ، و

 انزلْولَّم لوس هلَياُهللا ع : » جِحأَروقال  »زِنْ و والترمذي ، أبو داود رواه : صحيح حديثٌ حسن.  
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  كتاب العلم كتاب العلم 
  العلم باب فضل -٢٤١

  . }وقل رب زدين علماً { :  قال اللَّه تعاىل
  .} قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون { :  وقال تعاىل
  .} يرفع اللَّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات { :  وقال تعاىل
 .} إمنا خيشى اللَّه من عباده العلماء { :  وقال تعاىل

من يرِد اللَّه بِـه  «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال رسولُ اللَّ: وعن معاوِيةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٢٧٦ 
  .متفق عليه  »خيراً يفَقِّهه يف الدينِ 

ال حسـد إالَّ  « : قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٣٧٧
اللَّه ماالً فَسلَّطه على هلَكَته يف احلَق ، ورجلٌ آتاه اللَّه احلكْمةَ فهـو يقْضـي بِهـا ،     رجلٌ آتاه: يف اثْنتينِ 
  .متفَق عليه  »ويعلِّمها 

  ى مثْلَهمنأنْ يت وهطَةُ ، وبالْغ باحلسد واملراد.  

مثَلُ ما بعثَنِي اللَّه بِه « : الَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَ: وعن أيب موسى ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٣٧٨ 
 ، من اهلُدى والْعلْمِ كَمثَل غَيث أصاب أرضاً ، فَكَانت منها طَائفَةٌ طَيبـةٌ قَبِلَـت املَـاَء فَأَنبتـت الْكَـألَ     

مسكَت املَاَء ، فَنفَع اللَّه بِها الناس، فَشرِبوا منها وسقَوا وزرعـوا ،  الْكَثري ، وكَانَ منها أجادب أ والْعشب 
لَّـه ،  وأَصاب طَائفَةً منها أُخرى إنما هي قيعانٌ ، ال متِْسك ماًء ، وتنبِت كًَأل ، فَذلك مثَلُ من فَقُه يف دينِ ال

 »ه فَعلم وعلَّم، ومثَلُ من لَم يرفَع بِذلك رأساً ، ولَم يقْبلْ هدى اللَّه الَّذي أُرسلْت بِـه  ونفَعه ما بعثَنِي اللَّه بِ
  .متفق عليه

 ١٣٧٩-  هرضي اللَّه عن ، ليعلَّم قَالَ لوس هلَيلّى اُهللا عأنَّ النيب ص ، هرضي اللَّه عن ، لِ بن سعدهس نوع :
  .متفق عليه »فو اللَّه ألنْ يهدي اللَّه بِك رجالً واحداً خير لك من حمرِ النعم « 
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بلِّغوا «: وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، رضي اللَّه عنهما ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال -١٣٨٠ 
رواه  »سرائيل وال حرج ، ومن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النار عني ولَو آيةً ، وحدثُوا عن بين إ

  .البخاري 

ومن سلَك .... « : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالَ  -١٣٨١
  .رواه مسلم  »، سهلَ اللَّه لَه بِه طَرِيقاً إىل اجلَنة طرِيقاً يلْتمس فيه علْماً 

من دعا إىل هدى كانَ « : وعنه ، أيضاً ، رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٣٨٢ 
ورِهمن أُج ذلك قُصال ين بِعهت ثلُ أُجورِ منر ماألج نم ئاً لهيم ش« مسلم رواه.  

إذا مات ابن آدم انقَطَع عملُه إالَّ من ثَالث «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٣٨٣ 
 : و لَهعصاحلٍ يد لدو أو ، بِه فَعتنلمٍ يع جارية ، أو دقَةص « مسلم رواه.  

١٣٨٤- هعنقُولُ :  قَالَ  ولَّم يوس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صرس تعا، إالَّ « : مسيهونٌ ما فةٌ ، ملْعونا ملْعينالد
  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال  »ذكر اللَّه تعاىل ، وما واالَه ، وعاملاً ، أو متعلِّماً 

  قوله » االها ومعةُ اللِّه طا: أي  »و.  

من خرج يف طَلَبِ « : قَالَ رسولُ اللَّه ، صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ ، رضي اللَّه عنه قالَ  -١٣٨٥ 
 حىت يرجِع بيلِ اللَّهلمِ ، فهو يف سوقال  »الع ذيمالتر رواه :  سنحديثٌ ح .  

١٣٨٦-  ، رِياخلد عيدأيب س نلَّم قال وعوس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صرس نع ، هنع « : رضي اللَّه عشبي لَن
  . حديثٌ حسن : رواه الترمذي ، وقَالَ     . » مؤمن من خيرٍ حىت يكون منتهاه اجلَنةَ 

فضلُ الْعالم علـى  « : ى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن أيب أُمامة ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسول اللَّه صلّ -١٣٨٧ 
 اكُمنلي على أَدكَفَض قال  »الْعابِد لَّم : ثُموس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهـلَ    « : رسوأَه ـهكَتإنَّ اللَّـه ومالئ

رواه الترمـذي   »نَ على معلِّمي الناسِ اخلَيرالسموات واألرضِ حتى النملَةَ يف جحرِها وحىت احلُوت لَيصلُّو
  .حديثٌ حسن : وقالَ 
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من « : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يقولُ: وعن أيب الدرداِء ، رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٣٨٨ 
قاً إىل اجلنة ، وإنَّ املالئكَةَ لَتضع أجنِحتها لطالب الْعلْمِ رِضـاً  سلك طَريقاً يبتغي فيه علْماً سهل اللَّه لَه طَري

عالم على بِما يصنع ، وإنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من يف السموات ومن يف األرضِ حتى احليتانُ يف املاِء ، وفَضلُ الْ
لْكَواكبِ، وإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ األنبِياِء وإنَّ األنبِياَء لَم يورثُوا ديناراً وال درهماً الْعابِد كَفَضلِ الْقَمر على سائر ا

  .رواه أبو داود والترمذي .  »وإنما ورثُوا الْعلْم ، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ 

نضـر  «: مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : ل وعنِ ابن مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قا -١٣٨٩
حـديثٌ  : رواه الترمذي وقـال  .  »اللَّه امرءاً مسع منا شيئاً ، فبلَّغه كما سمعه فَرب مبلَّغٍ أوعى من سامع 

 حيحص سنح.  

 ١٣٩٠-  هريرةَ ، رضي اللَّه عنلَّم : ، قال وعن أيب هوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صقال رس : »  ل عـنئس من
  . »علمٍ فَكَتمه ، أُجلم يوم القيامة بِلجامٍ من نارٍ 

  .حديثٌ حسن : رواه أبو داود والترمذي ، وقال  

تعلَّم علماً مما يبتغى بِه وجه اللَّـه عـز    من« : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٣٩١
 يامةم القيو ةاجلن فرع جيِد يا لَمنالد نعرضاً م بِه يبإال ليص هعلَّمتلَّ ال يجرحيها ، رواه أبو داود : يعين  »و

  .بإسناد صحيح 

مسعت رسولَ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   : عنهما قال  وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه  -١٣٩٢  
إنَّ اللَّه ال يقْبِض العلْم انتزاعاً ينتزِعه من الناسِ ، ولكن يقْبِض العلْم بِقَبضِ العلَماِء حتى إذا « : وسلَّم يقول 

االً فَسئهؤوساً جر اسذَ النخقِ عاملاً ، اتبلُّوا ملْ يلُّوا وأَضرِ علمٍ ، فَضيا بغوعليه  »لُوا ، فأفْت متفق.  
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  كتاب محد اهللا تعاىل وشكرهكتاب محد اهللا تعاىل وشكره
  شكرالمد وباب فضل احل -٢٤٢

  .} فاذكروين أذكركم، واشكروا يل وال تكفرون { :  قال اللَّه تعاىل
  .} لئن شكرمت ألزيدنكم { :  وقال

  .} وقل احلمد هللا { :  وقال تعاىل
 .} وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني { :  ل تعاىل وقا

وعن أيب هريرة ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أُتي لَيلةَ أُسرِي بِه بِقَدحين مـن   -١٣٩٣
احلمد للَّه الَّذي هداك للفطْـرة  « :  علَيه وسلَّم خمر ولَنب ، فنظَر إلَيهِما فأَخذَ اللَّنب ، فَقَالَ جربيلُ صلّى اُهللا

 كتأُم غَوت راخلَم ذْتأخ رواه مسلم  »لو.  

احلمـد  : كُلُّ أمرٍ ذي بال ال يبدأُ فيه بـــ « : وعنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٣٩٤
  . حسن ، رواه أبو داود وغريه حديثٌ  »للَّه فَهو أقْطُع 

إذا مـات  « : وعن أيب موسى األشعري رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٣٩٥
 هكَتقال اللَّه تعاىل ملالئ دالعب ي ؟ فيقولُون : ولَددعب ولَد متفَيقولُ : قَبض ، عمم: ن؟    قبضت هادثَمـرةَ فُـؤ

ابنوا لعبـدي  : محدك واسترجع ، فَيقُولُ اللَّه تعاىل : فَماذَا قال عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقولُ : فيقولون 
 داحلم تيب وهموس ، ةتاً يف اجلنالترمذي وقالَ  »بي رواه : حديثٌ حسن.  

إنَّ اللَّه لَريضي عنِ العبد « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عنه قال وعنّ أنس رضي اللَّه  -١٣٩٦
  .رواه مسلم » يأْكُلُ األكْلَةَ فَيحمده عليها ، ويشرب الشربةَ فَيحمده علَيها 
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  كتاب الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  صلى اهللا عليه وسلم الصالة على رسول اهللا باب فضل -٢٤٣

  .} إن اللَّه ومالئكته يصلون على النيب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً {: قال اللَّه تعاىل

م وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، رضي اللَّه عنهما أنه مسع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّ   -١٣٩٧
  .رواه مسلم  »من صلَّى علي صالَةً ، صلَّى اللَّه علَيه بِها عشراً « : يقُولُ 

أَوىل الناسِ يب يـوم  « : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٣٩٨ 
  .حديثٌ حسن : مذي وقال رواه التر »الْقيامة أَكْثَرهم علي صالةً 

إنَّ من أَفْضلِ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أوس بن أوس ، رضي اللَّه عنه قال  -١٣٩٩
 ةٌ علَيوضرمع كُمالتفيه ، فإنَّ ص الصالة نم وا عليرفَأَكْث ، عةاجلُم موي كُمامرسول اللَّـه ،  يا : فقالوا  »أي

عرضت ف؟ وكَي تمأر وقد كا علينقالَ:يقولُ  ،صالت، يتلبِياِء «:بساد األنضِ أجرم على األرإنَّ اللَّه ح «.  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحِ  

رغم أنف رجـلٍ  « : لَّم قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس: وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٤٠٠ 
 لِّ علَيصي فَلَم هدنع ترالترمذي وقالَ  »ذُك رواه : حديثٌ حسن.  

ال تجعلُوا قَبرِي عيداً ، وصلُّوا « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه رضي اللَّه عنه قال  -١٤٠١
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح  »م تبلُغين حيثُ كُنتم علَي ، فَإنَّ صالتكُ

ما من أحد يسلِّم علَي إالَّ رد اللَّه علَي روحي « : وعنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٤٠٢ 
 المالس ليهع دى أرتح« .  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ   

الْبخيلُ من ذُكرت عنده « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن علي رضي اللَّه عنه قال  -١٤٠٣ 
 لِّ علَيصفَلَم ي ،« .  
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  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقالَ 

ع رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رجالً يدعو يف مس: وعن فَضالَةَ بنِ عبيد ، رضي اللَّه عنه ، قال  -١٤٠٤ 
علَيـه  صالته لَم يمجد اللَّه تعاىل ، ولَم يصلِّ على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فقال رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا  

إذا صلَّى أحدكُم فليبدأْ بِتحميد ربه سبحانه والثَّنـاِء  :   يرِهأو لغ مثَّ دعاه فقال له  ،» عجِلَ هذا «  :وسلَّم 
  .» عليه ، ثُم يصلي على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ثُم يدعو بعد بِما شاَء 

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أبو داود والترمذي وقاال 

خرج علَينا النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : رةَ ، رضي اللَّه عنه ، قال وعن أيب حممد كَعب بن عج -١٤٠٥ 
اللَّهم صلِّ علـى  : قُولُوا « :يا رسول اللَّه ، قَد علمنا كَيف نسلِّم عليك فَكَيف نصلِّي علَيك ؟ قال : فقُلْنا 

تلَّيا صد ، كَمحملى آلِ معو ، دحمم  جميد يدمح كإن ، يماهرلى آلِ إبـد ،   . عمحلـى مع بارِك مالله
 جميد محيد كيم ، إنراهعلى آلِ إب اركْتد ، كَما بمحلى آلِ معو« . عليه متفق.  

صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، ونحن أَتاناَ رسولُ اللَّه : وعن أيب مسعود الْبدري ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٤٠٦ 
 سعد نب ريشب فقالَ له ، ةَ رضي اللَّه عنهادبس سعد بنِ علجيف م : يا رسولَ اللَّه كصلِّي علَيا اللَّه أنْ ننأمر

لَّم ، حىت توس هلَيلّى اُهللا عرسولُ اللَّه ص ؟ فَسكَت كلي علَيصن فمثَّ قال رسولُ ، فَكَي ، أَلْهسه ملْ يا أننيمن
اللَّهم صلِّ على محمد ، وعلى آلِ محمد ، كمـا صـليت علـى آل    : ، قولُوا  اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

، إنك محيد جميد ، والسالم إبراهيم ، وبارِك على محمد ، وعلى آلِ محمد ، كما باركْت على آل إبراهيم 
  .رواه مسلم  »كما قد علمتم 

قَالُوا يا رسول اللَّه كَيف نصلِّي علَيك ؟ قالَ  :وعن أيب حميد الساعدي ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٤٠٧  
ه ، كما صلَّيت على إبراهيم ، وبارك على محمد اللَّهم صلِّ على محمد ، وعلى أزواجِه وذُريت: قولُوا «  :

 يدجم يدمح كيم ، إنراهعلى إب كتكما بار ، هتيوذُر اجِهولى أَزوع ، « عليه متفق.  
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  كتاب األذكاركتاب األذكار
  باب فضل الذكر واحلثِّ عليه -٢٤٤

  .} ولذكر اللَّه أكرب { :  قال اللَّه تعاىل
  .} فاذكروين أذكركم { :  ىلوقال تعا

واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال، وال تكن من {:وقال تعاىل
  .} الغافلني 

  .} واذكروا اللَّه كثرياً لعلكم تفلحون { :  وقال تعاىل
ه كثرياً والذاكرات، أعـد  والذاكرين اللَّ{ :  إىل قوله تعاىل}  إن املسلمني واملسلمات { :  وقال تعاىل

  .} اللَّه هلم مغفرة وأجراً عظيماً 
  .اآلية}  يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللَّه ذكراً كثرياً، وسبحوه بكرة وأصيالً { :  وقال تعاىل

  .واآليات يف الباب كثرية معلومة

كَلمتان خفيفَتان «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ رسولُ اللَّه : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه قالَ  -١٤٠٨
 انيزيف امل ثَقيِلَتان ، لى اللِّسانمنِعحإىل الر انتبِيبح ،:بِحو حان اللَّهببحانَ اللَّه العظيمِسس ،هدم«عليه متفق.  

ألن أَقُولَ سـبحانَ اللَّـه ،   « : لّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ رسولُ اللَّه ص: وعنه رضي اللَّه عنه قال  -١٤٠٩ 
 سمالش ت عليها طَلَعمإيلَّ م أَحب ، اللَّه أكْربوال إلَه إالَّ اللَّه ، و ، للَّه داحلَمرواه مسلم  »و.  

له  ال ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شرِيك لَه، من ق«  :قالَ  وعنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤١٠
ه مائَةُ املُلك ، وله احلَمد ، وهو على كُلِّ شيٍء قَدير ، يف يومٍ مائةَ مرة كانت لَه عدل عشر رقَابٍ وكُتبت لَ

الش نرزاً موكانت له ح ، ئَةائة سيم يت عنهحمو ، نةسح   أَحـد مِسي ، ومل يـأْتحىت ي ذلك هيوم يطَان
من قالَ سبحانَ اللَّه وحبمده ، يف يوم مائَةَ مـرة ،  «: ، وقالَ  »بِأَفضل مما جاَء بِه إالَّ رجلٌ عملَ أَكثَر منه 
  .متفق عليه  »حطَّت خطَاياه ، وإنْ كَانت مثْلَ زبد البحر 
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من قالَ ال إله إالَّ « : وعن أيب أيوب األنصاري رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٤١١ 
 اتر مرعش ، يريٍء قَدو على كُلِّ شهو ، داحلم ولَه ، املُلْك لَه ، له رِيكال ش دهاللَّه وح : قتأَع نكان كَم

  .متفق عليه  »عةَ أَنفُسٍ من ولد إسماعيلَ أرب

أال أُخبِرك بِأَحـب  « : قالَ يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب ذَر رضي اللَّه عنه قالَ  -١٤١٢ 
  .رواه مسلم  »سبحانَ اللَّه وحبمده : الكَالمِ إىل اللَّه ؟ إنَّ أحب الكَالمِ إىل اللَّه 

الطُّهـور  «: قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب مالك األشعرِي رضي اللَّه عنه قال  -١٤١٣
 للَّه متْآلن دواحلم انَ اللَّهحبزانَ ، وسيُأل املمت للَّه اإلميان ، واحلمد طْرُأل  شمأو ت الس نيضِ ما بواألر واتم

  .رواه مسلم » 

جاَء أَعرايب إىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   :وعن سعد بنِ أيب وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٤١٤ 
بر كَبِرياً ، واحلمد للَّـه  قُل ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شرِيك له ، اللَّه أَكْ«  :قالَ . علِّمين كَالماً أَقُولُه : فقالَ 

فَهؤالء لربي ، فَما : قال ،  »كَثرياً ، وسبحانَ اللَّه رب العاملني ، وال حول وال قُوةَ إالَّ باللَّه العزيز احلكيمِ 
  .رواه مسلم » واهدين ، وارزقْين . اللَّهم اغْفر يل وارمحين: قُل «  :يل ؟ قال 

إذا انصرف من صالته « : كان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ثوبانَ رضي اللَّه عنه قال  -١٤١٥
قيل لَألوزاعي  »اللَّهم أَنت السالم ، ومنك السالم ، تباركْت ياذا اجلاللِ واإلكرام «  :استغفَر ثَالثاً ، وقال 

  .رواه مسلم  .أَستغفر اللَّه ، أَستغفر اللَّه : تقول : قال  كيف االستغفَار ؟ :رواة احلديث وهو أَحد 

وعن املُغرية بن شعبةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَان إذا فَرغَ من الصالة  -١٤١٦ 
اللَّهم ال . إالَّ اللَّه وحده ال شرِيك لَه ، له املُلْك ولَه احلَمد ، وهو على كُلِّ شيٍء قَدير  ال إله« : وسلَّم قالَ 

 اجلد كنم ذا اجلَد فَعوال ين ، تعنملا م طيعال مو ، تطَيملا أع مانِع«  عليه متفق.  

١٤١٧- يبعبد اللَّه بن الز نوع لِّمسي حني ،كَلِّ صالة ربكان يقُول د هما أَنهال إلَـه  : رِ رضي اللَّه تعاىل عن
 لى كُلِّ شيٍء قَديرع ووه ، داحلَم وله امللك له ، له ال شريك هدحةَ إالَّ بِاللَّه ، ال . إالَّ اللَّه وال قُولَ وال حو

عال نإله إالَّ اللَّه ، و  ينالـد لَه نيصلخال إله إالَّ اللَّه م ، اُء احلَسنالثَّن لَهلُ والفض النعمةُ ، ولَه له ، اهإالَّ إي دب
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مكتوبة وكَان رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يهلِّلُ بِهِن دبر كُلِّ صالة : قالَ ابن الزبير .ولو كَرِه الكَافرون 
  .رواه مسلم  ،

 :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ فُقَراَء املُهاجِرِين أَتوا رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقـالُوا  -١٤١٨ 
نَ كما نصوم ، وهلـم  يصلُّونَ كَما نصلِّي ، ويصومو: ذَهب أهلُ الدثُورِ بالدرجات العلى ، والنعيمِ املُقيمِ 

أال أُعلمكُم شيئاً تدرِكُونَ بِه « : فقالَ. حيجونَ ، ويعتمرونَ ، ويجاهدونَ ، ويتصدقُون : فَضلٌ من أموالٍ 
 دكُمعب من سبِقُونَ بِهوت ، قَكُمسب نعِ. منص نإالَّ م كُمنأَفْضلَ م دكُونُ أَحم ؟  وال يتعنثلَ ما صقالُوا  »م: 

قـال أبـو    »تسبحونَ ، وتحمدونَ وتكَبرونَ ، خلْف كُلِّ صالة ثالثاً وثَالثني «: قال  بلَى يا رسول اللَّه ،
مد للَّه ، واللَّـه  سبحان اللَّه ، واحل: يقول  :صاحلٍ الراوي عن أيب هريرةَ ، ملَّ سئل عن كيفية ذكْرِهن ، قال 

فَرجع فُقَراُء املُهاجِرِين إىل : وزاد مسلم يف روايته  متفق عليه  .أكْرب ، حتى يكُونَ منهن كُلِّهن ثالثاً وثالثني 
فقالَ رسـولُ   فعلُوا مثْله ؟مسع إخواننا أهلُ األموال بِما فعلْنا ، ف :رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فقالوا 

  . »ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء « : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  » ثُورثْرٍ  »الدمجع د » الثاء املثلَّثَة الِ وإسكانبفتحِ الد « وهو املالُ الكثري.  

من سبح اللَّه يف دبرِ كُلِّ صالة ثَالثاً وثَالثني ، « : يه وسلَّم قالَ وعنه عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَ -١٤١٩ 
 ائَةامل ماموقال ت ثَالثنياللَّه ثَالثاً و راللَّه ثَالثاً وثَالثني ، وكَب دمحو :  لَـه ، ريك لهه ال شدإالَّ اللَّه وح ال إله

  .رواه مسلم  »على كُلِّ شيٍء قَدير ، غُفرت خطَاياه وإن كَانت مثْلَ زبد الْبحر املُلْك ولَه احلمد ، وهو 

معقِّبـات ال  « : وعن كعبِ بن عروةَ رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال   -١٤٢٠
 نلُهقَائ يبخي  نلُهأَو فَاع ربد  وبةمكت ُعاً : كُلِّ صالةبأَرةً ، ويدمحت نيثَالثثَالثاً وةً ، وبِيحست ثَالثاً وثَالثني
  .رواه مسلم  »وثَالثني تكبِريةً 

وات وعن سعد بن أيب وقاص رضي عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يتعوذُ دبر الصلَ -١٤٢١ 
اللَّهم إني أَعوذُ بِك من اجلُبنِ والْبخلِ وأَعوذُ بِك من أنْ أُرد إىل أرذَل العمرِ وأعـوذُ  « : بِهؤالِء الكلمات 

  .رواه البخاري »بِك من فتنة الدنيا ، وأَعوذُ بِك من فتنة القَرب 
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١٤٢٢- هنرضي اللَّه ع معاذ وقال  وعن هدذَ بيلَّم أَخوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهأَنَّ رس : »  اللَّـهاذُ ، وعا مي
 كبي ُألحتقُولُ « : فقال  »إن الةرِ كُلِّ صبيف د ندعا معاذُ ال تي يكأُوص :   ، كْـرِكي علـى ذنأع ماللَّه

 كبادتسنِ عحو ، كْرِكوش« .  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ   

إذا تشـهد أَحـدكُم   «  :عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٤٢٣ 
عذَابِ القَربِ، ومن فتنة احملْيـا   اللَّهم إني أعوذُ بِك من عذَابِ جهنم ، ومن: فَليستعذ بِاللَّه من أربع ، يقولُ 

  .رواه مسلم .  »واملَمات ، ومن شر فتنة املَِسيح الدجالِ 

كانَ رسولُ اللَّه إذا قام إىل الصالة يكونُ من آخر ما يقولُ بـني  : وعن علي رضي اللَّه عنه قال  -١٤٢٤
اللَّهم اغفر يل ما قَدمت وما أَخرت ، وما أَسررت وما أعلَنت ، وما أَسرفْت ، ومـا  «  :التشهد والتسليم 

 تال إله إالَّ أن ، رخاملُؤ تأنو ، ماملُقَد تي ، أننم بِه لمأَع رواه مسلم  »أَنت.  

 ١٤٢٥-  ا قَالَتهعائشةَ رضي اللَّه عن كانَ: وعن    ـهكُوعأنْ يقـولَ يف ر ركْثلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عالنيب ص
 هودجسيل : و راغْف مدك ، اللَّهمبِحا ونبر ماللَّه كانحبس«  عليه متفق.  

سبوح قـدوس  «  :ه وسجوده كانَ يقُولُ يف ركوع وعنها أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤٢٦ 
  .رواه مسلم  »رب املالئكة والروحِ 

فَأَمـا الركـوع   « : قال  وعنِ ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤٢٧ 
  .رواه مسلم »الدعاء فَقَمن أنْ يستجاب لَكُم فَعظِّموا فيه الرب ، وأما السجود فَاجتهِدوا يف 

أقرب ما يكونُ العبد « : قال  وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤٢٨ 
  .رواه مسلم  »من ربه وهو ساجد ، فَأَكثروا الدعاَء 

١٤٢٩- أنَّ رس وعنه هودجلَّم كانَ يقُولُ يف سوس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه ص  يل ذَنيب كُلَّـه راغف مقَّـه  : اللَّهد
  .رواه مسلم  »وجِلَّه ، وأَوله وآخره ، وعالنيته وسره 
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 ١٤٣٠-  ها قالَتعائشةَ رضي اللَّه عن وعن : هلَيلّى اُهللا عالنيب ص تقدافت  ،ـتسسحفَت ، لَةلَي لَّم ذَاتوس
 و راكعفَإذَا ه  اجدس يقولُ  أو : » تإالَّ أن ال إله ، كوحبمد انكحبس « ي علـى  : ويف روايةدت يفَوقَع

وذُ بِرضاك مـن سـخطك ،   اللَّهم إني أَع«  :بطْنِ قَدميه ، وهو يف املَسجِد ، ومها منصوبتان ، وهو يقُولُ 
   فِْسـكعلـى ن كما أثنيت تأَن اًء عليكي ثَنصال أُح ، كنوذُ بِك مأَعو ، كقوبتع نم كعافاتومب«  رواه

  .مسلم 

«  :لَّم فقـال كُنا عند رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس :وعن سعد بن أيب وقاصٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٤٣١
كيف يكِسب أَلف حسنة : فَسأَلَه سائلٌ من جلَسائه  »أَيعجِز أَحدكم أنْ يكِْسب يف كلِّ يومٍ أَلف حسنة ، 

  .رواه مسلم  »يسبح مائةَ تسبِيحة ، فَيكتب له أَلف حسنة ، أو يحطُّ عنه ألف خطيئَة «  :؟ قالَ 

ورواه شعبةُ، وأبو عوانةَ ، ويحيى : البرقَاينُّ : قال » أو يحطُّ « : كذا هو يف كتاب مسلم : احلُميدي  قال 
  .بِغيرِ أَلف  »ويحطُّ «  :القَطَّانُ ، عن موسى الذي رواه مسلم من جِهته فقالُوا 

يصبِح على كُلِّ سـالمى  «  :اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  وعن أيب ذَر رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ -١٤٣٢
فكُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ ، وكُلُّ تحميدة صدقَةٌ ، وكُلُّ تهليلَة صدقَةٌ ، وكُلُّ تكْبِرية صدقَةٌ : من أَحدكُم صدقةٌ 

يهندقَةٌ ، وص وفربِاملع رأَمنِ املُنكَرِ صدقَةٌ  ، وى . عحالض ما منهكَعري انركْعت ذلك نزِيُء مجيرواه » و
  .مسلم 

 ١٤٣٣-    ـنم ـرجلَّم خوس هلَيلّى اُهللا عها أنَّ النيب صنرضي اللَّه ع احلارِث ةَ بنترِييوج املؤمنني أُم نوع
لَّى الصص نيةً حكرا بهدنسةٌ فقال عالي جحى وهد أَنْ أَضعجع بر ا ، ثُمهجِديف مس يوه حب : »  مازلْـت

لَقَد قُلْت بعدك أربـع  «  :فَقَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : نعم : قالَت  »على احلال اليت فارقْتك علَيها ؟ 
و لَو ، اتثَالثَ مر اتكَلم نتهنزومِ لَوذُ الْينم ا قُلْتمب تـاَء   : زِنرِضو ، ـهلْقخ ددع هدوحبم انَ اللَّهحبس

  .رواه مسلم »نفِْسه ، وزِنةَ عرشه ، ومداد كَلماته 

 له ويف رواية : ، فِْسهاَء نرِض انَ اللَّهحبس ، هلْقخ عدد حانَ اللَّهبس   انَ اللَّـهحـبس ، هشرةَ عزِن حانَ اللَّهبس
 هداد كَلماتم« .  
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أال أُعلِّمك كَلمات تقُولينها ؟ سبحانَ اللَّه عدد خلْقه ، سبحانَ اللَّه عدد خلْقـه ،  « : ويف رواية الترمذي  
حانَ اللَّه رضا نبس ، هلْقحانَ اللَّه عدد خبانَ سبحس ، فِْسهحانَ اللَّه رضا نبس ،فِْسهرضا ن حان اللَّهبس ، فِْسه

، هكَلمات دادم انَ اللَّهبحس ، هشةَ عرانَ اللَّه زِنبحس ، هشةَ عرانَ اللَّه زِنبحس ، هشةَ عراللَّه زِن   انَ اللَّـهبحس
انَ اللَّهبحس ، هكَلمات داده  مكَلمات دادم« .  

مثَلُ الذي «: ، قال  وعن أيب موسى األشعري ، رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤٣٤ 
 تواملَي ثَل احليم ، هالذي ال يذكُرو هرب ذكُرالبخاري  »ي رواه.  

  .» ذْكَر اللَّه فيه ، والبيت الذي ال يذْكَر اللَّه فيه ، مثَلُ احلَي واملَيت مثَلُ البيت الَّذي ي«:ورواه مسلم فقال 

 :يقُولُ اللَّه تعاىل « : وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٤٣٥ 
ه إذا ذَكَرين ، فَإن ذَكرين يف نفْسه ، ذَكَرته يف نفسي ، وإنْ ذَكَرين يف مٍإل ، أَنا عند ظَن عبدي يب ، وأنا مع

 هذكَرت  مهرٍ منييف مٍإل خ«  عليه فقمت.  

دونَ يـا  وما املُفَـر : قالوا  »سبق املُفَردونَ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قال  -١٤٣٦
  .رواه مسلم » الذَّاكرونَ اللَّه كَثرياً والذَّاكرات «  :رسول اللَّه ؟ قال 

  .التشديد: بتشديد الراء وختفيفها ، واملَشهور الَّذي قَالَه اجلمهور  »املُفَردونَ « : روي  

: أَفْضلُ الذِّكرِ « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ  مسعت رسول اللَّه: وعن جابر رضي اللَّه عنه قالَ  -١٤٣٧ 
  .» ال إله إالَّ اللَّه 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال  

يا رسولَ اللَّه ، إنَّ شرائع اإلسالمِ قَد كَثُرت  :وعن عبد اللَّه بن بسرٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رجالً قال  -١٤٣٨
حديثٌ : رواه الترمذي وقال  »ال يزالُ لسانك رطْباً من ذكْرِ اللَّه « : أخربين بِشيٍء أتشبثُ به قال علَي ، فَ
 نسح.  
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سبحانَ اللَّه وحبمده : من قال « : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه ، عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٤٣٩ 
  .حديث حسن : رواه الترمذي وقال .  »ه نخلَةٌ يف اجلَنة ، غُرِست ل

لَقيت إبراهيم صلّى « قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٤٤٠ 
تك مني السالم ، وأَخبِرهم أنَّ اجلنةَ طَيبةُ التربـة ،  يا محمد أقرِيْء أُم: اُهللا علَيه وسلَّم لَيلَةَ أُسرِي يب فقال 

  . »سبحانَ اللَّه ، واحلمد للَّه ، وال إله إالَّ اللَّه واللَّه أكْبر : عذْبةُ املاِء ، وأنها قيعانٌ وأنَّ غراسها 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

أَال أُنبئُكُم بِخيرِ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ِء ، رضي اللَّه عنه قالَ وعن أَيب الدردا -١٤٤١ 
 ـريوخ ، ةبِ والفضفَاق الذَّهإِن نم لَكُم ريكم ، وخرجاتها يف دفعكم ، وأَرند مليكا عكَاهكُم ، وأَزالمأَع 

أَنْ ت نم اقكُم؟لَكُمنم ، ويضرِبوا أَعاقَهنوا أَعضربكم ، فَتوا عدعاىل « :بلَى ، قال: قالوا  »لْقوت كُر اللَّهذ «.  

  أَبو عبد اللَّه الترمذي ، قالَ احلاكم إِسناده صحيح : رواه.  

ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم على امـرأَة  وعن سعد بنِ أَيب وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه أَنه دخل مع رسولِ اللَّ -١٤٤٢
 وىا نهيدي نوبي  حصى بِه فقال  أَو حسبهذا « : ت نم كليع سرو أَيك مبا هبِرلُ  أَال أُخأَفْض فقـالَ   »أَو :

ق يف اَألرضِ ، سبحانَ اللَّه عدد ما بـين  سبحانَ اللَّه عدد ما خلَق يف السماِء ، وسبحانَ اللَّه عدد ما خلَ« 
 قالخ وعدد ما ه حانَ اللَّهثْـل  . ذلك ، وسبثْل ذلك ، وال إِله إِال اللَّه مم د للَّهواحلَم ، ثْلَ ذلكم واللَّه أَكْرب

  . »ذلك ، وال حول وال قُوةَ إِالَّ باللَّه مثْلَ ذلك 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

أَال أَدلُّك على «  :قالَ يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه قال  -١٤٤٣ 
  .متفق عليه » ال حول وال قُوةَ إِالَّ بِاللَّه « : بلى يا رسول اللَّه ، قال : فقلت  »كَنزٍ من كُنوزِ اجلنة ؟ 
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 باب ذكر اللَّه تعاىل قائماً وقاعداً ومضطجعاً -٢٤٥
  وحمدثاً وجنباً وحائضاً إال القرآن فال حيل جلنب وال حائض

إن يف خلق السماوات واألرض، واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب، الذين { :  قال اللَّه تعاىل
  .} يذكرون اللَّه قياماً وقعوداً وعلى جنوم 

١٤٤٤- ا قَالَت  وعنهاللَّه عن عاىل علـى   :عائشة رضياللَّه ت لَّم يذكُروس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهكانَ رس
 رواه مسلم  .كُلِّ أَحيانِه.  

تـى  دكُم إِذا أَلو أَنَّ أَح« : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٤٤٥
   . متفق عليه»بِ الشيطانَ مارزقْتنا ،فَقُضي بينهما ولَد ،م يضرهبِسمِ اللَّه اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجن:أَهلَه قالَ

 ما يقوله عند نومه واستيقاظهباب  -٢٤٦

سولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم إِذا أَوى إِىل  كانَ ر: عن حذَيفَةَ ، وأَيب ذَرٍّ رضي اللَّه عنهما قاال  -١٤٤٦
احلمد للَّه الذي أَحيانا بعد ما أَماتنا وإِليه « : وإِذا استيقَظَ قال » بِامسك اللَّهم أَحيا وأَموت « : فراشه قال 

 شوررواه الترمذي  »الن.  

 باب فضل حلَقِ الذِّكْر -٢٤٧
  الندب إىل مالزمتها والنهي عن مفارقتها لغري عذرو

واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وال تعد عينـاك  { : قال اللَّه تعاىل
  .} عنهم 

للَّه تعاىل مالئكَةً  إِنَّ« : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٤٤٧
هلُمـوا إِىل  : يطُوفُونَ يف الطُّرق يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فإِذا وجدوا قَوماً يذكُرونَ اللَّه عز وجلَّ، تـنادوا 

: قـال   ما يقولُ عبادي ؟ : وهو أَعلم  حاجتكُم ، فَيحفُّونهم بِأَجنِحتهم إِىل السماء الدنيا ، فَيسأَهلُم ربهم 
ال واللَّه ما : فيقولون  هل رأَوين ؟ :يسبحونك ويكَبرونك ، وحيمدونك ، ويمجدونك ، فيقولُ : يقُولُونَ 

لك عبادةً ، وأَشد لك متْجِيداً ، وأَكثر  يقُولُون لو رأَوك كانوا أَشد: قال  كَيف لو رأَوين؟، :رأَوك ، فَيقُولُ 
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: قالَ  وهل رأَوها ؟ :يقولُ : قالَ . يسأَلُونك اجلنةَ : يقُولونَ : قال  فماذا يسأَلُونَ ؟ :فَيقُولُ . لك تسبِيحاً 
لو أَنهم رأَوها كَـانوا  : يقُولُونَ : قال أَوها ؟،فَكَيف لو ر :يقُولُ : قَالَ . ال واللَّه يارب ما رأَوها : يقُولُونَ 

يقولُون يتعوذُونَ مـن  : قَالَ  فَمم يتعوذُونَ ؟: قَالَ . أَشد علَيها حرصاً ، وأَشد هلَا طَلَباً ، وأَعظَم فيها رغْبة
: قـال   كَيف لو رأوها ؟، :فَيقُولُ . ال واللَّه ما رأَوها : نَيقولو: قالَ وهل رأَوها ؟ :فَيقُولُ : النارِ ، قال 

 فَأُشهدكم أَني قَد غَفَرت هلم ، :فيقُولُ : قَالَ . لو رأَوها كانوا أَشد منها فراراً ، وأَشد هلا مخافَة : يقُولُون 
هم اجلُلَساُء ال يشقَى بِهـم  : يس منهم ، إِنما جاَء لحاجة، قال فيهم فُالنٌ لَ: يقُولُ ملَك من املالئكَة : قَالَ 

  .متفق عليه  »جليسهم 

إِنَّ للَّه مالئكَةً « : ويف رواية ملسلمٍ عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال         
يتتبعونَ جمالس الذِّكرِ ، فَإِذا وجدوا مجلساً فيه ذكْر ، قَعدوا معهم ، وحف بعضهم بعضـاً   سيارةً فُضالَء

ه  ، فَيسأَهلُم اللَّبِأَجنِحتهِم حتى يمُألوا ما بينهم وبين السماِء الدنيا ، فَإِذا تفَرقُوا عرجوا وصعدوا إِىل السماِء
يسـبحونك،  : جِئْنا من عنـد عبـاد لَـك يف اَألرضِ    : فَيقُولُون من أَين جِئْتم ؟ : وهو أَعلَم  عز وجلَّ 

 كأَلُونسيو ، كوندمحيو ، كلِّلُونهيو ، كونركَبأَلُوين ؟ :قال . ويقَالُوا  وماذا يس :تجن كأَلُونسي قال . ك
ومـم  : ويستجِريونك قال : قالُوا  فكَيف لو رأَوا جنيت ؟ :قال : ال ، أَي رب : قالُوا  وهلْ رأَوا جنيت ؟ :

 ؟،فَكَيف لَو رأَوا نـارِي  : ال ، قال : قالوا  وهلْ رأَوا نارِي ؟: قال . من نارِك يارب : قالوا  يستجِريوين ؟
: قـال  . قَد غفَرت هلُم ، وأَعطَيتهم ما سأَلُوا ، وأَجرتهم مما اسـتجاروا  : ويستغفرونك ، فيقول : قالُوا 

هم القَوم ال يشـقَى   وله غفَرت ، :رب فيهم فُالنٌ عبد خطَّاٌء إِنما مر ، فَجلَس معهم ، فيقول : فَيقُولونَ 
  .» هِم جليسهم بِ

ال يقْعد قَوم « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه عن أَيب سعيد رضي اللَّه عنهما قاال  -١٤٤٨
 »كَرهم اللَّه فيمن عنـده  يذْكُرونَ اللَّه إِالَّ حفَّتهم املالئكة ، وغشيتهم الرحمةُ ونزلَت علَيهِم السكينة ، وذ

  .رواه مسلم 

وعن أَيب واقد احلارِث بن عوف رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بينمـا هـو    -١٤٤٩ 
ىل رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وذَهب جالس يف املسجِد ، والناس معه ، إِذ أَقْبلَ ثَالثَةُ نفَرٍ ، فأَقْبل اثْنان إِ

فَأَما أَحدهما فرأَى فُرجةً يف احللْقَة ، فجلَس فيها وأَما . واحد، فَوقَفَا على رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
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أَال  :ا فَرغَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم قـال  فَلم. اآلخر ، فَجلَس خلْفَهم ، وأَما الثالثُ فَأَدبر ذاهباً 
ه منه وأَما أُخبِركم عن النفَرِ الثَّالثَة ، أَما أَحدهم ، فَأَوى إِىل اللَّه فآواه اللَّه وأَما اآلخر فَاستحيي فاستحيي اللَّ

 هعن رض اللَّهفأَع ، رضفأَع ، عليه متف» اآلخر ق.  

خرج معاوِية رضي اللَّه عنه علَى حلْقَة يف املسجِد : وعن أيب سعيد اخلُدري رضي اللَّه عنه قال  -١٤٥٠  
 ما أَجلَسـنا إِالَّ : آللَّه ما أَجلَسكُم إِالَّ ذَاك ؟ قالوا : قَالَ . جلَسنا نذْكُر اللَّه : ما أَجلَسكُم ؟ قالُوا : ، فقال 

 أَما إِني لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَكُم وما كانَ أَحد مبنزِلَيت من رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أقلَّ: ذَاك ، قال 
ما أَجلَسكُم ؟ « : إِنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خرج علَى حلْقَة من أَصحابِه فقال : عنه حديثاً مني 

آللَّه ما أَجلَسـكُم إِالَّ  « : قَال . جلَسنا نذكُر اللَّه ، وحنْمده علَى ماهدانا لِإلسالمِ ، ومن بِه علينا : قالوا  »
لكُم ، ولكنه أَتـانِي جربِيـلُ    أَما إِني لَم أَستحلفْكُم تهمةً«  :قالَ . واللَّه ما أَجلَسنا إِالَّ ذَاك : قالوا  ذَاك ؟

  .رواه مسلم  »فَأَخربين أَنَّ اللَّه يباهي بِكُم املالئكَةَ 

  باب الذكر عند الصباح واملساء -٢٤٨
واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفةً ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصـال، وال  { :  قال اللَّه تعاىل

  .} تكن من الغافلني 
  .ما بني العصر واملغرب: مجع أصيل وهو}  اآلصال { :  اللغة قال أهل

  .} وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروا { :  وقال تعاىل
  .} وسبح حبمد ربك بالعشي واإلبكار { :  وقال تعاىل

  .ما بني زوال الشمس وغروا: } العشي { :  قال أهل اللغة
ن ترفع ويذكر فيها امسه، يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجـال ال  يف بيوت أذن اللَّه أ{ :  وقال تعاىل

  .اآلية}  تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اللَّه 
 .} إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق { :  وقال تعاىل

من قال حني يصبِح «  :م قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  -١٤٥١
سبحانَ اللَّه وحبمده مائَةَ مرة لَم يأْت أَحد يوم القيامة بأَفضلِ مما جاَء بِه ، إِالَّ أَحد قال مثلَ : وحني يمِسي 
 ادز ا قال أَومسلم  »م رواه.  
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يا رسول اللَّه ما لَقيت من عقْربٍ :  علَيه وسلَّم ، فقال جاَء رجلٌ إِىل النبِي صلّى اُهللا: وعنه قال  -١٤٥٢ 
أعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات من شر ما خلَق مل تضـرك  : أَما لَو قُلت حني أمسيت «  :لَدغَتين البارِحةَ ، قال 

  .رواه مسلم  »

  ١٤٥٣- لَيلّى اُهللا عص عن النيب هوعن حبه كان يقول إِذَا أَصلَّم أَنوس ا  : هنـيأَمس ا وبِكنبحأَص بِك ماللَّه
 ورشالن كإِلَيو ، وتمن يا ، وبِكحن سى قال  »وبِكوإِذا أَم : » يا ، وبِك منُوتحن ا، وبِكنيسأَم بِك ماللَّه

  .» وإِلَيك املَصري 

  .حديث حسن : اود والترمذي وقال رواه أَبو د 

يا رسولَ اللَّه مرنِـي بِكَلمـات أَقُـولُهن إِذَا    : قال وعنه أَنَّ أَبا بكرٍ الصديق ، رضي اللَّه عنه ،  -١٤٥٤ 
والشهادة ، رب كُلِّ شيٍء اللَّهم فَاطر السموات واألرضِ عاملَ الغيب « : قُلْ  :أَصبحت وإِذَا أَمسيت ، قال 

 يكَهلمو . كهرشو طَانيالش رفسي وشن رش من وذُ بكأَع ، أَن الَ إِله إِالَّ أَنت دهقُلْهـا إِذا  «  :قـال   »أَش
 كجِعضم وإِذا أَخذْت ، تيسإِذا أَمو ، تبححدي: رواه أبو داود والترمذي وقال » أَص صحيح ثٌ حسن.  

أَمسـينا   :كانَ نيب اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا أَمسى قال : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قالَ  -١٤٥٥
لـه  «  :قال فـيهِن  أَراه  :قالَ الرواي» وأَمسى املُلك للَّه ، واحلمد للَّه ، الَ إِله إِالَّ اللَّه وحده الَ شريك لَه 

، وأَعـوذُ  املُلك ولَه احلمد وهو على كلِّ شيٍء قدير ، رب أَسأَلُك خير ما يف هذه اللَّيلَة ، وخير ما بعدها 
الكبرِ ، أعوذُ بِـك مـن    بِك من شر ما يف هذه اللَّيلَة وشر ما بعدها ، رب أَعوذُ بِك من الكَسلِ ، وسوِء

  .رواه مسلم »أَصبحنا وأَصبح املُلْك للَّه «  :وإِذَا أَصبح قال ذلك أَيضاً  »عذَابٍ يف النار ، وعذَابٍ يف القرب 

سولُ اللَّه صـلّى اُهللا  قال يل ر: رضي اللَّه عنه قال  بضم الْخاِء املُعجمة  وعن عبد اللَّه بنِ خبيب  -١٤٥٦
قُلْ هو اللَّه أَحد ، واملعوذَتين حني تمِسي وحني تصبِح ، ثَالثَ مرات تكْفيك من كلِّ : اقْرأْ « : علَيه وسلَّم 

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه أَبو داود والترمذي وقال .» شيٍء 

ما من عبد يقُولُ «:ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمقالَ رسولُ اللَّ:نَ رضي اللَّه عنه قالَ عفَاوعن عثْمانَ بنِ  -١٤٥٧ 
بِسمِ اللَّه الَّذي الَ يضر مع اسمه شيء يف األرضِ وال يف السماِء وهـو  :يومٍ ومساٍء كلِّ لَيلَة يف صباحِ كلِّ 

  .حديث حسن صحيح :رواه أبو داود ، والترمذي وقال»، إِالَّ لَم يضره شيٌء مرات السميع الْعليم ، ثالثَ
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  باب ما يقوله عند النوم -٢٤٩
إن يف خلق السماوات واألرض، واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب، الذين { :  قال اللَّه تعاىل

 .اآليات}  ويتفكرون يف خلق السموات واألرض يذكرون اللَّه قياماً وقعوداً وعلى جنوم، 

١٤٥٨-  هاشرى إِلَى فلَّم كانَ إِذَا أَووس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّههما أَنَّ رسذيفةَ وأَيب ذرٍّ رضي اللَّه عنح وعن
  .رواه البخاري  . »باسمك اللَّهم أَحيا وأَموت « : قالَ 

١٤٥٩-  علي ناللَّه عنهماوع مةَ رضيفَاطللَّم قالَ له ووس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهأَنَّ رس هنرضي اللَّه ع : »
ـ  إِذَا أَويتما إِىل فراشكُما ، أَو إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما  ماحو ، نيا ثَالثاً وثَالثحبسو ، نيثَالثرا ثَالثاً وا فَكَبد

  .متفق عليه  »التكبري أَربعاً وثَالثني « : ويف رواية  »التسبِيح أَربعاً وثَالثني « : ويف رواية » ثَالثاً وثَالثني 

كُم إِذا أَوى أَحد« : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قال  -١٤٦٠ 
بِاسمك ربـي وضـعت   : إِىل فراشه ، فَلْينفُض فراشه بداخلَة إِزارِه فإِنه الَ يدرِي ما خلَفَه علَيه ، ثُم يقُولُ 

تحفَظُ بِه عبادك الصاحلني جنيب ، وبِك أَرفَعه ، إِنْ أَمسكْت نفِْسي فَارحمها ، وإِنْ أَرسلْتها ، فَاحفَظْها بِما 
  .متفق عليه    »

وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كان إِذَا أَخذَ مضجعه نفَثَ يف  -١٤٦١
  .يديه ، وقَرأَ بالْمعوذات ومسح بِهما جسده ، متفق عليه 

ثُم نفَثَ فيهما  أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا أَوى إِىل فراشه كُلَّ لَيلة مجع كَفَّيه : هلما  ويف رواية  
ما ما اسـتطاع  قُلْ هو اللَّه أَحد ، وقُلْ أَعوذُ بِرب الفلَقِ ، وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ، ثُم مسح بِهِ: فَقَرأَ فيهما 

  .من جسده ، يبدأُ بِهما علَى رأْسه ووجهِه ، وما أَقبلَ من جسده ، يفْعلُ ذلك ثَالَثَ مرات متفق عليه 

 ةفْثُ « : قال أَهلُ اللُّغبِالَ رِيقٍ  »الن يفلَط فخن.  

 ١٤٦٢- اللَّه عن يضاِء بنِ عازِبٍ ، رعنِ الربا ، قَالَ ولَّم : هموس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهإِذَا « :قال يل رس
اللَّهم أَسلَمت نفسي إِلَيك : أَتيت مضجعك فَتوضأْ وضوَءك للصالة ، ثُم اضطَجِع على شقِّك اَألمينِ ، وقلْ 

 كهِي إِلَيجو تهجوأَ. ، و ضتفَولجـأَ وال  والم ، كةً إِلَيبرغبةً وره ، كظَهرِي إِلَي أْتأَلَجو ، كمري إِلَي
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 تفإِنْ م ، لتي أَرسالذ كبِيبِنلْت ، وي أَنزالذ ابِكتبِك آمنت ، إِالَّ إِليك كننجي مم . ، طرةعلى الف تم
  .عليه  متفق »واجعلهن آخر ما تقُولُ 

احلمـد  «: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ إذا أَوى إِىل فراشه قَال  -١٤٦٣
 وِيؤوال م ال كايفَ لَه نمم ا ، فكما وآوانا وسقَانا ، وكفَانمنالَّذي أَطْع للَّه«  مسلم رواه.  

 وعن حذيفَةَ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ إِذا أَراد أَنْ يرقُد ، وضع -١٤٦٤ 
يثٌ حـد : رواه الترمذي وقال  »اللَّهم قين عذَابك يوم تبعثُ عبادك « : يده اليمنى تحت خده ، ثُم يقُولُ 

 سنح.  

 اترثَالثَ م كَانَ يقُوله هأَن فيها ، وهي اللَّه عنضحفْصةَ ، ر رِواية نم أَبو داود واهرو.  
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  كتاب الدعواتكتاب الدعوات
  باب فضل الدعاء  – ٢٥٠

  .} وقال ربكم ادعوين أستجب لكم { :  قال اللَّه تعاىل
  .}  حيب املعتدين ادعوا ربكم تضرعاً وخفية؛ إنه ال{ :  وقال تعاىل
  .اآلية}  وإذا سألك عبادي عين فإين قريب؛ أجيب دعوة الداع إذا دعان { :  وقال تعاىل
 .اآلية}  أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء { :  وقال تعاىل

١٤٦٥- وس هلَيلّى اُهللا عص يبنِ النما ، عهي اللَّه عننِ بشريٍ رضب مانععن النادةُ « : لَّم قَالَ وبالع عاُء هوالد
  .رواه أبو داود والترمذي وقاال حديث حسن صحيح .  »

١٤٦٦-  ا ، قَالَتهناللَّه ع يضةَ رشائع نوع : نم عاجلوام بحتسلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهكَان رس
 وى ذلكما س عدعاِء ، ويد  .الدجي اه أَبو داود بإِسنادور.  

اللَّهـم آتنـا يف   «  :كانَ أَكْثَر دعاِء النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٦٧
  .متفَق عليه  »الدنيا حسنةً ، ويف اآلخرة حسنةً ، وقنا عذاب النارِ 

  .وكَانَ أَنس إِذا أَراد أَنْ يدعو بِدعوة دعا ا، وإِذا أَراد أَن يدعو بدعاٍء دعا ا فيه :د مسلم يف رِوايته قَال زا

إِنِي أَسأَلُك  اللَّهم« : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ  -١٤٦٨
  .رواه مسلم » اهلُدى ، والتقَى ، والعفَاف ، والغنى 

كَانَ الرجلُ إِذا أَسلَم علَّمه النيب صـلّى اُهللا علَيـه    :وعن طارِقِ بنِ أَشيم ، رضي اللَّه عنه ، قالَ  -١٤٦٩
اللَّهم اغفر يل ، وارمحـين ، واهـدين ، وعـافين ،    « : يدعو ؤالِء الكَلمات وسلَّم الصالةَ ، ثُم أَمره أَنْ 

  .رواه مسلم  »وارزقين 

أَقُولُ كيف . يا رسولَ اللَّه  :ويف رِواية لَه عن طارقٍ أَنه سمع النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَتاه رجلٌ ، فَقَالَ 
اللَّهم اغْفر يل ، وارحمين ، وعافين ، وارزقين ، فَإِنَّ هؤالِء تجمـع لَـك   : قُلْ  «: قَالَ  حني أَسأَلُ ربي ؟
 كترآخو اكيند« .  
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ولُ اللَّـه صـلّى اُهللا علَيـه   قَال رس: وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاصِ رضي اللَّه عنهما ، قَالَ  -١٤٧٠
  .رواه مسلم  »اللَّهم مصرف القُلُوبِ صرف قُلوبنا علَى طَاعتك « : وسلَّم 

ـ «  :وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٤٧١ م ذُوا بِاللَّهوعت  ـدهج ن
  .متفق عليه  »الْبالِء ، ودرك الشقَاِء ، وسوِء الْقَضاِء ، وشماتة اَألعداِء 

 ايةانُ : ويف رِوفْينها : قالَ سةً مداحو تي زِدأَن كأَش.  

اللَّهم أَصلح يل ديين الَّذي هو عصمةُ « :  كَانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: وعنه قَالَ  -١٤٧٢
يل يف  أَمرِي ، وأَصلح لي دنياي اليت فيها معاشي ، وأَصلح يل آخريت الَّيت فيها معادي، واجعلِ احلياةَ زِيـادةً 

  .لم رواه مس »كُلِّ خيرٍ ، واجعلِ املوت راحةً يل من كُلِّ شرٍ 

اللَّهم اهدين ، : قُلْ « : قال يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن علي رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٧٣
  . »وسددين 

 ايةيف رِوو : » اددالسدى ، والْه أَلُكي أَسإِن ممسلم  »اللَّه رواه.  

اللَّهـم إِنــي   : يقُولُ : كَانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : رضي اللَّه عنه ، قَالَ  وعن أَنسٍ -١٤٧٤
ك من فتنـة  أَعوذُ بِك من الْعجزِ والكَسلِ واجلُبنِ واهلَرمِ ، والْبخلِ ، وأَعوذُ بِك من عذَابِ القبرِ ، وأَعوذُ بِ

 اتاملَميا واملَح« .  

 الِ « : ويف رِوايةجالر ةغَلَبنِ ويلَعِ الدضو«  ملسم اهور.  

علِّمـين دعـاًء    :وعن أَيب بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّه عنه ، أَنه قَالَ لرسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤٧٥
اللَّهم إِني ظَلَمت نفِْسي ظُلْماً كثرياً ، وال يغفر الذُّنوب إِالَّ أَنت ، فَاغْفر يل : قُلْ : قَالَ   ،أَدعو بِه يف صاليت

  .متفَق عليه » مغفرةً من عندك ، وارحمين ، إِنك أَنت الْغفور الرحيم 

 يت « : ويف رِوايةيف بيوِي  »وررياً ظُ« : ولْماً كَث«  ي  »كَبِرياً « وروِيبغنبِالثاِء املثلثة وبِالباِء املوحدة ، فَي
  .كَثرياً كَبرياً : أَن يجمع بينهما ، فَيقَالُ 
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: الـدعاِء   وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه كَانَ يـدعو ـذا   -١٤٧٦
»هي ويل جِد راغف ي ، اللَّهمنم أَعلَم بِه تري ، وما أَنايف يف أَمرلي ، وإِسيئَيت وجهطر يل خاغْف يل ، اللَّهمز

ررما أَسو ، ترا أَخمو تما قَديل م راغْف مي ، اللَّهدنع ككلُّ ذلي ، ودعمطَئي وخا ومو ، تلَنا أَعمو ت
 يرٍء قَديلى كلِّ شع تأَنو ،رخاملُؤ تأَنو ، مت املقَدي ، أَننم بِه لَمأَع تعليه  »أَن متفق.  

اللَّهم إِنـي  « : ئه وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها ، أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ يف دعا -١٤٧٧
  .رواه مسلم . »أَعوذُ بِك من شر ما عملْت ومن شر ما لَم أَعملْ 

اللَّهم إِني « كانَ من دعاِء رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٤٧٨
  .رواه مسلم  »ك من زوالِ نِعمتك ، وتحولِ عافيتك وفُجاَءة نِقْمتك ، ومجيعِ سخطك أَعوذُ بِ

اللهم إِني «: كَانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقَولُ : وعن زيد بنِ أَرقَم رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٧٩
خري  بِك من العجزِ والكَسلِ ، والبخلِ واهلَرم ، وعذَاب الْقَبر ، اللَّهم آت نفِْسي تقْواها ، وزكِّها أَنت أَعوذُ

شع ، ومن نفْسٍ ال من زكَّاها ، أَنت وليها وموالَها ، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من علمٍ ال ينفَع ، ومن قَلْبٍ الَ خيْ
  .رواه مسلم  »تشبع ، ومن دعوة ال يستجاب هلَا 

اللَّهم لَـك  « : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ  -١٤٨٠
فاغْفر يل مـا  . يك توكَّلْت ، وإِلَيك أَنبت وبِك خاصمت ، وإِلَيك حاكَمت أَسلَمت ، وبِك آمنت ، وعلَ

إِالَّ أَن ال إِلَه ، رخاملُؤ تأَنو ، ماملُقَد تأَن ، تا أَعلَنوم تررا أَسمو ، تروما أَخ ، تمقَد ت «.  

 اةوالر ضبع و« : زاد ةَ إِالَّ بِاللَّهولَ وال قوال ح«  عليه متفَق.  

١٤٨١-  اتمالِء الكَلؤ دعولَّم كَانَ يوس هلَيلّى اُهللا عص بِيا ، أَنَّ النهناللَّه ع يضةَ رشائن ععو :» ماللَّه
مارِ ، وذَابِ النارِ ، وعالن تنةن فم الفَقْر إِين أَعوذُ بِكى ونالغ رن ش« .  

  .حديث حسن صحيح ، وهذا لفظُ أَيب داود : رواه أَبو داود ، والترمذي وقال  
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كَانَ النيب صـلّى اُهللا  : وعن زياد بن عالقَةَ عن عمه ، وهو قُطبةُ بن مالك ، رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٤٨٢
رواه الترمذي وقال  »اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من منكَرات اَألخالقِ ، واألعمالِ واَألهواِء « : علَيه وسلَّم يقُولُ 

 : نسحديثُ ح.  

اللَّهم : قُلْ « : قَالَ . علِّمين دعاًء: ت يا رسولَ اللَّه قُلْ: وعن شكَلِ بنِ حميد رضي اللَّه عنه قَال  -١٤٨٣
رواه  »ين أعوذُ بِك من شر سمعي ، ومن شر بصرِي ، ومن شر لساين ، ومن شر قَليب ، ومن شر منِيـي  إِ

  .حديثٌ حسن : أبو داود ، والترمذي وقالَ 

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مـن  « : كَانَ يقُولُ وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٤٨٤
  .رواه أَبو داود بإِسناد صحيحٍ  »الْربصِ ، واجلُنون ، واجلُذَامِ ، وسيِء اَألسقامِ 

اللَّهـم إِنـي   : يقولُ كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٨٥
رواه أبـو داود  .» أَعوذُ بِك من اجلُوعِ ، فإِنه بِئْس الضجيع ، وأَعوذُ بِك من اخليانة ، فَإِنها بئْست البِطانةُ 

  .بإِسناد صحيحٍ 

أَال : قـالَ  . فَأَعني . عجزت عن كتابيت  إِينوعن علي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ مكَاتباً جاءه ، فَقَالَ  -١٤٨٦
اهناً أَديثْلُ جبلٍ دم كلَيلَّم لَو كانَ عوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر نيهنلَّمع ماتكَل كلِّم؟ قُلْ أُع كعن اللَّه 

 : »اغْنِين بِفَضلو ، كامرن حع كين حباللاكْف اللَّهماكون سمع وقال .»ك الترمذي رواه : حديثٌ حسن.  

١٤٨٧- متناً كَلصيح لَّم علَّم أَباهوس هلَيلّى اُهللا عص بِيا ، أَنَّ النمهضي اللَّه عنرانَ بنِ احلُصنيِ رمع ننِ وعي
  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقَالَ  .» نفسي  اللَّهم أَهلمين رشدي ، وأَعذين من شر« : يدعو ما 

علِّمين شـيئاً  : قُلْت يارسول اللَّه : وعن أَيب الفَضلِ العباسِ بنِ عبد املُطَّلبِ رضي اللَّه عنه ، قال  -١٤٨٨
علِّمين شيئاً : يا رسولَ اللَّه : اماً، ثُم جِئت فَقُلْت فَمكَثْت أَي .» سلُوا اللَّه العافيةَ «  :أَسأَلُه اللَّه تعاىل ، قَالَ 

رواه .» يا عباس يا عم رسولِ اللَّه ، سلُوا اللَّه العافيـةَ يف الـدنيا واآلخـرة    «  :أَسأَلُه اللَّه تعاىل ، قَالَ يل 
  .حديثٌ حسن صحيح : الترمذي وقَالَ 
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قُلْت ُألم سلَمةَ ، رضي اللَّه عنها ، يا أُم املؤمنِني ما كَانَ أَكْثَر دعاِء  :حوشبٍ قَالَ  وعن شهرِ بنِ -١٤٨٩
 ؟ قَالَت دكنلَّم إِذا كانَ عوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهرس : هعائد قلْـيب  «  :كانَ أَكْثَر تالقُلوبِ ثَب قلبيا م

ينِكعلَى د «  ديثٌ حسنوقال ح ، الترمذي واهر.  

كانَ من دعـاِء  « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب الدرداِء رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٩٠
يحبك ، والعمل الذي يـبلِّغين حبـك    اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك ، وحب من« : داود صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقَالَ  »اللَّهم اجعل حبك أَحب إِلَي من نفسي ، وأَهلي ، ومن املاِء البارد 

أَلظُّوا بِيـاذا اجلَـاللِ   « : وسلَّم  قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٩١
حديثٌ صحيح : قَالَ احلاكم . رواه الترمذي ورواه النسائي من رِواية ربيعةَ بنِ عامرٍ الصحايب .» واِإلكرامِ 
 ادناِإلس.  

  .وة وأَكْثروا منها الْزموا هذه الدع: بكسر الَّالم وتشديد الظاِء املعجمة معناه  »أَلظُّوا « 

دعا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِدعاٍء كَثريٍ ، مل نحفَـظْ   :وعن أَيب أُمامةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٤٩٢
أَال أَدلُّكُم على مـا يجمـع   « : منه شيئاً ، قُلْنا يا رسولَ اللَّه دعوت بِدعاٍء كَثريٍ مل نحفَظ منه شيئاً ، فقَالَ 

اللَّهم إِني أَسأَلُك من خريِ ما سأَلَك منه نبيك محمد صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وأَعـوذُ  « : تقُولُ  ذَلك كُلَّه ؟
، وأَنت املُستعانُ ، وعليك البالغُ ، وال حولَ  بِك من شر ما استعاذَ منه نبيك محمد صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

  ــه ــوةَ إِالَّ بِاللَّــ ــالَ   »وال قُــ ــذي وقَــ ــن  : رواه الترمــ ــديثٌ حســ   .حــ
م اللَّه :كَانَ من دعاء رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :وعن ابنِ مسعود ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٤٩٣

لفَـوز  إِني أَسأَلُك موجِبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والسالمةَ من كُلِّ إِمثٍ ، والغنِيمةَ من كُلِّ بِرٍ ، وا
  .» باجلَنة ، والنجاةَ من النارِ 

  . شرط مسلمٍ  حديثٌ صحيح على : رواه احلاكم أبو عبد اللَّه ، وقال 

  عاء بظهر الغيباب فضل الدب -٢٥١
  .} والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان { :  قال اللَّه تعاىل

  .} واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات { :  وقال تعاىل
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يل ولوالدي وللمؤمنني يـوم يقـوم   ربنا اغفر { :  وقال تعاىل إخباراً عن إبراهيم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم
 .} احلساب 

ما مـن عبـد   « : وعن أَيب الدرداِء رضي اللَّه عنه أَنه مسع رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ  -١٤٩٤
  .مسلم  رواه »مسلمٍ يدعو َألخيه بِظَهرِ الغيبِ إِالَّ قَالَ املَلك ولَك مبثْلٍ 

دعوةُ املرِء املُسلمِ َألخيه بِظَهـرِ الغيـبِ   « : وعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كانَ يقُولُ  -١٤٩٥
 املُوكَّلُ بِه خبريٍ قَال املَلَك يها دعا َألخوكَّلٌ كلَّمم ملَك هد رأْسنابةٌ ، عجتسم :  ولَـك ، نيثْـلٍ  آمرواه  »مب

  .مسلم 

 باب يف مسائل من الدعاء -٢٥٢

من صنِع إَلَيـه  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٤٩٦
 هلفَاعفقالَ ل ، وفرلَغَ يف الثَّ: معراً ، فَقَد أَبياك اللَّه خاِء جزن «.  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقَالَ  

ال تدعوا على أَنفُِسكُم «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٤٩٧ 
افقُوا من اللَّه سـاعة يسـأَلُ فيهـا عطـاًء ،     ، وال تدعوا على أَوالدكُم ، وال تدعوا على أَموالكُم ، ال تو

  .رواه مسلم  »فيستجيب لَكُم 

أَقْرب ما يكُونُ العبد « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٤٩٨ 
وا الدرفَأَكْث ، اجِدس وهو هن رباَء مرواه مسلم  »ع.  

يقُـولُ قَـد   : يستجاب َألحدكُم ما لَم يعجـلْ  : وعنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٤٩٩ 
  .متفق عليه . » دعوت ربي ، فَلم يستجب يل 
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يا  :قيلَ  »ا لَم يدع بإِمثٍ ، أَو قَطيعة رحمٍ ، ما لَم يستعجِلْ ال يزالُ يستجاب للعبد م« : ويف رِواية ملُسلمٍ  
قَد دعوت ، وقَد دعوت فَلَم أَر يستجِيب يل ، فَيستحِسر عند : يقُولُ « : قَالَ رسولَ اللَّه ما االستعجالُ ؟ 

  .» ذلك ، ويدع الدعاَء 

أَي الدعاِء أَسمع؟ قَالَ : قيلَ لرسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : يب أُمامةَ رضي اللَّه عنه قَالَ وعن أَ -١٥٠٠
:  » وباتاملكْت اتلَوالص ربدرِ ، ولِ اآلخاللَّي فرواه الترمذي وقالَ  »جو : حديثٌ حسن.  

مـا علـى   « : الصامت رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  وعن عبادةَ بنِ -١٥٠١ 
ما لَم يدع بإِثْم ، . اَألرضِ مسلم يدعو اللَّه تعاىل بِدعوة إِالَّ آتاه اللَّه إِياها ، أَو صرف عنه من السوِء مثْلَها 

  .»اللَّه أَكْثَر«  : قَالَ. إِذاً نكْثر : فَقَالَ رجلٌ من القَومِ  »طيعة رحمٍ أَو قَ

 يححص سنيثٌ حدرواه الترمذي وقال ح :يهاد فزو أَيب سعيِد رِواية نم ماحلاك واهرو : » نم خر لهدي أَو
  . »اَألجرِ مثْلَها 

« : عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَان يقُولُ عند الكربِ وعنِ ابنِ  -١٥٠٢ 
   السـم بإِالَّ اللَّـه ر يمِ ، ال إِلَـهشِ العظرالع بال إِله إِالَّ اللَّه ر ، يماحلل يمال إِلَه إِالَّ اللَّه العظ ورب ، وات

  .متفق عليه  »ورب العرشِ الكرميِ اَألرض ، 

  باب كرامات األولياء وفضلهم -٢٥٣
أال إن أولياء اللَّه ال خوف عليهم وال هم حيزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هلـم  { :  قال اللَّه تعاىل

  .} البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، ال تبديل لكلمات اللَّه؛ ذلك هو الفوز العظيم 
  .اآلية}  وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشريب { :  ل تعاىلوقا

يا مرمي أين لك هذا؟ قالت هـو  : كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقاً، قال{ :  وقال تعاىل
  .} من عند اللَّه؛ إن اللَّه يرزق من يشاء بغري حساب 

ما يعبدون إال اللَّه فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ويهيء وإذ اعتزلتموهم و{ :  وقال تعاىل
لكم من أمركم مرفقاً، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضـهم  

 .اآلية}  ذات الشمال 
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ا أنَّ أصحاب الصفَّة كانوا أُناساً وعن أيب محمد عبد الرحمن بنِ أيب بكر الصديقِ رضي اللَّه عنهم -١٥٠٣
من كانَ عنده طَعام اثننيِ ، فَلْيذْهب بِثَالث ، ومـن كَـانَ   « فُقَراَء وأنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ مرةً 
نَّ أبا بكْرٍ رضي اللَّه عنه جـاَء بثَالثَـة ،   أو كَما قَالَ ، وأ »عنده طعام أربعة ، فَلْيذْهب خبامسٍ وبِسادسٍ 

م ، ثُّم لَبِثَ حتى وانطَلَق النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِعشرة ، وأنَّ أبا بكْرٍ تعشى عند النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّ
ضما م دعاَء بفَج ، عجر اَء ، ثُمشا شاَء اللَّه صلَّى العى من اللَّيلِ م . هأَترام قَالَت:   كـيافأض نع كما حبس

 :فَقَالَ  فَذَهبت أنا ، فَاختبأْت ،: قَال  أبوا حتى تجِيَء وقد عرضوا علَيهِم: قَالَت  أو ما عشيتهم ؟: قَالَ  ؟
، ثَرا غُنقَالَ  يو بسو عنِيئاً ،كُ: فجدداًِ  لُوا هأب هإالَّ : ، قال واللَّه ال أَطْعم لُقْمة أْخذُ منا نما كُن اللَّه وامي

، لَ ذلكقَب تا كَانمم أكثَر تاروا ، وصبِعى شا حتهنم ا أكْثَرهفَلأَس نو بكْرٍ فَقَـال ال   ربا ما أبهإلَي ظَرفَن
 هأَترم: ذا ؟يا هاسٍ مربين ف تا أُخ  قَالَت : ، اتمر بِثَالث لَ ذَلكا قَبهنم يين هلي اآلنَ أَكثَرع ةقُرفَأَكَل ال و

ىل الـنيب  يعين يمينه ، ثُم أَكَلَ منها لقمةً ، ثُم حملَهـا إ  إنما كَانَ ذلك من الشيطَان ، :منها أبو بكْرٍ وقَال 
 هدنت عحبلَّم فَأَصوس هلَيلّى اُهللا عالً . صجر را اثين عشقنفَرلُ ، فَتى األجضفَم ، دقَومٍ عه نيا وبننيوكانَ ب

  .، مع كُلِّ رجلٍ منهم أُناس ، اللَّه أعلَم كَم مع كُلِّ رجلٍ فَأَكَلُوا منها أَجمعونَ 

أن  أوِ اَألضياف  فَحلَف أبو بكْرٍ ال يطْعمه ، فَحلَفَت املرأَةُ ال تطْعمه ، فَحلَف الضيف : ويف رواية          
كَلُـوا ،  فَدعا بالطَّعامِ فَأَكَـلَ وأَ  هذه من الشيطَان ،: ال يطعمه ، أو يطعموه حتى يطعمه ، فَقَالَ أبو بكْرٍ 

وقُرة : فَقالَت  يا أُخت بين فراس ، ما هذا ؟ :فَجعلُوا ال يرفَعونَ لُقْمةً إالَّ ربت من أَسفَلها أَكْثَر منها ، فَقَال
ى اُهللا علَيه وسلَّم فذَكَر أَنه أَكَـلَ  فَأَكَلُوا ، وبعثَ ا إىل النيب صلّ عيين إَا اآلنَ َألكْثَر منها قَبلَ أنْ نأْكُلَ ،

  .منها 

     نِ : ويف روايةمحالر دبعكْرٍ قَالَ لا بلَّم : إنَّ أبوس هلَيلّى اُهللا عإىل النيب ص قطَلني مفَإن ، يافَكأَض كوند
أيـن  : فقَـالُوا   اطْعموا ، :فَقَال . بد الرمحن ، فَأَتاهم مبا عنده فَانطَلَق ع، فَافْرغْ من قراهم قَبلَ أنْ أجِيَء ، 

اقْبلُوا عنا قراكُم ، فإنه : قَال  ما نحن بآكلني حتى يجِىيء رب منزِلَنا ، :قَالُوا  اطعموا ،: قال  رب مرتِلَنا ؟
 نلقَيوا لَنمطْعت اَء ولَمإنْ ج ، هنفَقالَ م ، هنع تيحنا جاَء تفَلَم ، لَيجِد عه يأن فْترا ، فَعوماصنعتم ؟ :فَأَب 

يا غُنثَر أَقْسمت علَيك إن  :فسكت ، فَقَالَ  .يا عبد الرمحن :فَسكَت مث قال يا عبد الرمحنِ فأَخبروه ، فقالَ 
إنمـا  : فَقَـالَ  .صدق ، أتانا بِه : فَقَالُوا سلْ أَضيافك ، : فَخرجت ، فَقُلْت  ا جِئْت ،كُنت تسمع صويت مل

ويلَكُم مـالَكُم ال  : ، فَقَالَ واللَّه ال نطعمه حتى تطعمه : فَقالَ اآلخرون  انتظَرتموين واللَّه ال أَطعمه اللَّيلَةَ ،
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بِسمِ اللَّه ، األوىل من الشـيطَان فَأَكَـلَ   : فَجاَء بِه ، فَوضع يده ، فَقَالَ هات طَعامك ، عنا قراكُم ؟ تقْبلُونَ
  .متفق عليه . وأَكَلُوا 

« : وقولـه  الغيب اجلَاهـلُ ،  : بغني معجمة مضمومة ، مث نون ساكنة ، ثُم ثاٍء مثلثة وهو  »غُنثَر «  :قوله 
  .يغضب : هو بكسر اجليمِ ، أي » جيِد علي « : قوله . القَطع : أي شتمه واجلَدع » فجدع 

لَقَد كَـان فيمـا   «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٥٠٤ 
اُألممِ ن نم لَكُمقَب رمع هفإن ، ديت أَحيف أُم كثونَ ، فإن يحمد اس«  رواه البخاري ، ورواه مسلم من رواية

  .ملهمون: أَي  »حمدثُونَ « : عائشةَ ، ويف رِوايتهما قالَ ابن وهبٍ 

ابنِ أيب وقَّاصٍ ، : سعداً ، يعنِي  شكَا أهلُ الكُوفَة :قَالَ . وعن جابِر بن مسرةَ ، رضي اللَّه عنهما  -١٥٠٥
ا حكَواراً ، فَشعم هِملَيلَ عمعتاسلَه وفَعز ، هنبنِ اخلَطَّابِ ، رضي اللَّه ع رمإىل ع ، هنوا رضي اللَّه عى ذكَرت

: فَقَالَ . إنَّ هؤالِء يزعمونَ أنك ال تحِسن تصلِّي ياأَبا إسحاق ،: أَنه ال يحِسن يصلِّي ، فَأْرسلَ إلَيه ، فَقَالَ
ا أُصهنع رِملَّم ال أَخوس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صسالةَ رص لِّي بِهمأُص تي كُنفَإن ا واللَّها أَناِء أمشالةَ العلِّي ص

أَو  ذَلك الظَن بك يا أبا إسحاق ، وأَرسلَ معـه رجـالً   : ُألخريينِ ، قال فَأَركُد يف اُألولَيينِ ، وأُخف يف ا
ـ  رجاالً  توفاً، حرعونَ مثْنيو ، هنأَلَ عجِداً إالَّ سسم عدي فَلَم ، لَ الكُوفَةأَه هنأَلُ عسي ـلَ  إلَى الكُوفَةخى د

أَما إذْ نشدتنا فَإنَّ : ، فَقَام رجلٌ منهم ، يقَالُ لَه أُسامةُ بن قَتادةَ ، يكَنى أبا سعدةَ، فَقَالَ  مسجِداً لبين عبسٍ
 دقَالَ سع ، ةيلُ يف القَضدال يعو ، ةويبِالس قِْسموال ي ةرِيبِالس داً كانَ ال يِسريعأل: س اللَّها وأَم نَّ بِثَالثوعد

 :للف هضرعو ، هلْ فَقْرأَطو ، هرملْ عةً ، فَأَطعمآًء ، وسباً ، قَام رِيهذا كَاذ دكإنْ كَانَ عب مكَانَ اللَّهنِ ، وت
  .كَبِري مفْتون ، أصابتين دعوةُ سعد  شيخ: بعد ذلك إذا سئلَ يقُولُ 

بةَ قَالَ عرمابرِ بنِ سج اوِي عنرٍ الرميع بن كاملل ـرِ ،   دبالك نم هنيلى عيع اهاجِبقَط حس قَد دعب هتأَيفَأَنا ر
 نهزمللجوارِي يف الطُّرقِ فَيغ ضرعتلَي هإنو.  عليه متفق.  

 ١٥٠٦- يدر أنَّ سعبيةَ بن الزورع وعن   ـتى بِنوأر همتاصخ هنلِ ، رضي اللَّه عفَينِ نرو بنِ عمب ٍديز بن
 يدعا ، فَقَالَ سهضأر نئاً ميذَ شأَخ هأن تعادنِ احلَكَم ، وانَ بورسٍ إىل مئاً : أويها شضأر نذُ مآخ تا كُنأن

ماذا مسعت من رسولِ اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه    :قَالَ  اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ،؟بعد الذي مسعت من رسولِ 
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من أَخذَ شبراً من األرضِ ظُلْماً ، طُوقَـه  « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : قَالَ  وسلَّم ؟
 عِ أرضنيانٌ  »إىل سبومر د هذا ، :فَقَالَ لَهةً بعنيب أَلُكال أس  مِ  : فَقَال سعيدكاذبِةً ، فَـأَع تإنْ كان ماللَّه

فَما ماتت حتى ذَهب بصرها ، وبينما هي متْشي يف أرضها إذ وقَعت يف : قَالَ بصرها ، واقْتلْها يف أرضها ، 
فَم فْرةح عليه  .اتت متفق.  

 : ويف رواية ملسلمٍ عن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر مبعناه وأَنه رآها عمياَء تلْـتمس اجلُـدر تقُـولُ   
  .وكانت قَبرها  ها ،أصابتين دعوةُ سعيد ، وأَنها مرت على بِئْرٍ يف الدارِ اليت خاصمته فيها ، فَوقَعت في

مـا  : ملَّا حضرت أُحد دعاين أيب من اللَّيلِ فَقَال  :وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَال  -١٥٠٧ 
إنلَّم ، ووس هلَيلّى اُهللا عحابِ النيب صأص نلُ مقْتي نل موال يف أوقْتاين إالَّ مأُر   لَـيع ي أعـزدبع كري ال أَت

  خ ـكاتوصِ بِأَخوـتناً فَاقْضِ ، واسيد لَّم ، وإنَّ علَيوس هلَيلّى اُهللا عص ولِ اللَّهفْسِ رسرِ نغَي كنـراً  مي :
ت لَم ثُم ، رِهيف قَب رآخ عهم تفَنيلٍ ، ودل قَتا ، فَكَانَ أونحبجته فأَصرختفَاس ، رمع آخ كهرنفسي أنْ أت بط

 ةدلى حرٍ عيف قَب هلتعفَج ، ر أُذُنِهغَي هتعضمِ ووو كَيرٍ ، فَإذا ههأش ةتس درواه البخاري  .بع.  

١٥٠٨- لّى اُهللا عحابِ النيب صأص ننِ ملَيجأنَّ ر هنسٍ رضي اللَّه عأن نعالـنيب  و دنع نجا مرلَّم خوس هلَي
يف لَيلَة مظْلمةَ ومعهما مثْلُ املصباحنيِ بين أيديهِما ، فَلَما افترقَا ، صار مع كلِّ واحد  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 لَهى أهىت أتح داحنهما وم.  

 ضقٍ ، ويف بعطر نما رواه البخاري مهنرٍ رضي اللَّه عبِش بن ادضريٍُ ، وعبح بن دنِ أُسيلَيجها أنَّ الر.  

بعثَ رسولُ اللِّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عشرةَ رهط عيناً  :وعن أيب هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٥٠٩ 
ابِت األنصاري ، رضي اللَّه عنه ، فَانطَلَقُوا حتى إذا كانوا باهلَـداة ، بـين   سريةً ، وأمر عليهِم عاصم بن ث

 قالُ هلُملٍ يذَيه من يوا لَحرفانَ ومكَّةَ ، ذُكسوا : عصامٍ فَاقْتلٍ ررج ةائم بقَريب من وا هلمفَرانَ ، فَنحيوا لبن
سا أحفَلَم ، مهطُوا    آثَارزلـوا ، فَـأَعفَقَالُوا ان ، مالقَو م َعٍ ، فَأحاطضوجلَأوا إىل م ، هأصحابؤ معاص م

أيها القوم ، أَما أَنا فال أَنـزِلُ  : بأيديكُم ولكُم العهد وامليثاق أنْ ال نقْتل منكُم أحداً ، فَقَالَ عاصم بن ثابت 
ثَالثَةُ اللهم أخبِر عنا نبِيك صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَرموهم بِالنبلِ فَقَتلُوا عاصماً ، ونزل إلَيهِم  .علَى ذمة كَافرٍ 

 مهنوا مكَنمتا اسفَلَم ، رلٌ آخجنِة ورثالد بن ديوز ، ببيخ مهنيثاقِ ، موامل فَرٍ على العهدـار   نتأطْلَقُـوا أو
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هذا أولُ الغدرِ واللَّه ال أصحبكم إنَّ يل ؤالِء أُسوةً ، يريـد  : قِسيهم ، فربطُوهم بِها ، قَال الرجلُ الثَّالثُ 
الدثنة ، حىت باعوهمـا   القَتلى ، فَجروه وعاجلوه ، فَأيب أنْ يصحبهم ، فَقَتلُوه ، وانطَلَقُوا خببيبٍ ، وزيد بنِ

 ـوه يببباً ، وكانَ خيبخ افنم دبفَلِ بنِ عرِ بن نوابنِ عام و احلارِثنب اعبدرٍ ، فَابت قْعةد وعـل  مبكَّةَ بقَت 
فَاس ، هلوا على قَتعمىت أجرياً حم أسدهنع ببيرٍ ، فلَبِثَ خدب مواحلَارِثَ ي   احلـارِث ـاتضِ بنبع نم عارت

هلى فَخذع هسلجه متدجفَو ، اهىت أَتلةٌ حي غَافههلَا و ينب جرفَد ، هتارا فَأَع دتحسى يوسى بِيده ماملُوسو 
واللَّه ما رأيت أسرياً : كُنت ألفْعل ذلك ، قَالَت  أتخشين أن أقْتلَه ما: ، فَفَزِعت فَزعةً عرفَها خبيب ، فَقَال 

 نطْفاً مماً يأَكُلُ قيو هتجدو لَقَد بيبٍ ، فواللَّهخ نراً ميخ   ـنكَّةَ مما مبو بِاحلديد ملُوثَق هوإن ، هنبٍ يف يدع
ه خبيباً ، فَلَما خرجوا بِه من احلَرمِ ليقْتلُوه يف احللِّ ، قَال هلُم خبيب إنه لَرزق رزقَه اللَّ: مثَرة ، وكَانت تقُولُ

: واللَّه لَوال أنْ تحسبوا أنَّ مايب جزع لَـزِدت  : دعوين أُصلي ركعتينِ ، فتركُوه ، فَركع ركْعتينِ، فقالَ : 
 لهمعدداً ، واقْت همصأح مم أحداً اللَّههنقِ مبداً ، وال تدوقال. ب:  

  على أي جنبٍ كَانَ للَّه مصرعي        فلَست أُبايل حني أُقْتلُ مسلماً 

   يبارِك علَى أوصالِ شلْوٍ ممزعِ         وذلك يف ذَات اإللَه وإنْ يشأْ 

 مٍ قُتلسكُلِّ مل نو سه ببير وكانَ خبالةَ وأخراً الصلَّم  لَ صبوس هلَيلّى اُهللا عيعين النيب ص .  ميـو ابهحأص
. ف أُصيبوا خربهم ، وبعثَ ناس من قُريشٍ إىل عاصم بن ثابت حني حدثُوا أنه قُتل أنْ يؤتوا بشيٍء منه يعر

هِمظَمائع نالً مجل روا أنْ  وكَانَ قتريقْد فَلَم ، هِملسر نم هتمرِ ، فَحبالد نم ثْلَ الظُّلَّةمٍ ماصععثَ اللَّه لفب ،
  .رواه البخاري  .يقْطَعوا منه شيئاً 

          اَةُ : قولُهالظُّلَّةُ : اهلَدو ، عضوالسحاب ،: م ربلُ :  والدحالن . لُهداً «  :وقَوبِد ملْهبِكسرِ الباِء  »اقْت
وفتحها ، فمن كسر ، قال هو مجعٍ بِدة بكسر الباِء ، وهو النصيب ، ومعناه اقْتلْهـم حصصاً منقَِسمةً لكلِّ 

 ، نصيب مهنم دحواحقَالَ  ومن فَت ، : اهنعا: مو دعداً بلِ واحيف القَت نيقفَرتم يددبالت ند مح.  

ويف الباب أحاديثٌ كَثريةٌ صحيحةُ سبقت يف مواضعها من هذا الكتاب منها حديثُ الغالم الذي كانَ يأيت  
الراهب والساحر ومنها حديثُ جريجٍ ، وحديثُ أصحابِ الغار الذين أَطْبقَت علَيهم الصخرةُ ، وحـديثُ  
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اسقِ حديقة فالن ، وغري ذلك والـدالئلُ يف البـاب كـثريةٌ    : ذي سمع صوتاً يف السحاب يقولُ الرجلِ ال
 يقفوالت ورةٌ ، وبِاللَّههشم.  

إني ألظُنه : ما مسعت عمر رضي اللَّه عنه يقُولُ لشيٍء قطُّ  :وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال  -١٥١٠
، ظُنا ياري  كَذا إالَّ كَانَ كَمخالب رواه.  
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    كتاب األمور املنهي عنها كتاب األمور املنهي عنها 
  باب حترمي الغيبة واألمر حبفظ اللسان -٢٥٤

واتقوا اللَّه ! وال يغتب بعضكم بعضاً، أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه{ :  قال اللَّه تعاىل
  .} إن اللَّه تواب رحيم 

  .} وال تقف ما ليس لك به علم؛ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً  {:وقال تعاىل
  .} ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { :  وقال تعاىل

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن حيفظ لسانه عن مجيع الكالم إال كالماً ظهرت فيه املصلحة، ومىت استوى 
اإلمساك عنه؛ ألنه قد ينجر الكالم املباح إىل حرام أو مكروه وذلـك   الكالم وتركه يف املصلحة فالسنة

  .كثري يف العادة والسالمة ال يعدهلا شيء

من كَانَ يؤمن بِاللَّه واليومِ « : قَالَ  وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥١١
رِ فَليقُلْ خاآلخ تمصلي راً ، أوعليه  »ي متفق.  

   هتـلحمص تـرو الَّذي ظَههراً ، ويخ كَلَّم إالَّ إذا كَان الكَالمبغي أن ال يتني هيف أَن رِيحهذا احلَديثُ صو ،
 كَلَّمتفَال ي ، لَحةورِ املَصيف ظُه كىت شمو.  

من سـلم  « : قال  قُلْت يا رسولَ اللَّه أي املُسلمني أفْضلُ؟ :عنه قَال وعن أيب موسى رضي اللَّه  -١٥١٢
 هديو انِهسن لونَ مملمتفق عليه  .» املُس.  

ن لَحييـه  من يضمن يل ما بي« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن سهلِ بنِ سعد قَال  -١٥١٣
  .متفق عليه .  »وما بين رِجلَيه أضمن له اجلَنة 

إنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالكَلمة : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنه سمع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ  -١٥١٤
  .متفق عليه .  »ىل النارِ أبعد مما بين املشرِقِ واملغرِبِ ما يتبين فيها يزِلُّ ا إ

  .يتفَكَّر أنها خير أم ال  »يتبين « : ومعىن 
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تعـاىل مـا    إنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالكَلمة من رِضوان اللَّه«  :وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥١٥
يلْقي هلَا باالً يهِـوي  يلقي هلَا باالً يرفَعه اللَّه ا درجات ، وإنَّ الْعبد لَيتكلَّم بالْكَلمة من سخط اللَّه تعاىل ال 

  .رواه البخاري  »ا يف جهنم 

عنه أنَّ رسـولَ اللَّـه صـلّى اُهللا علَيـه      رضي اللَّه  وعن أيب عبد الرمحنِ بِالل بنِ احلارث املُزينِّ -١٥١٦
ـ « : قالَ  وسلَّم  ه إنَّ الرجلَ ليتكَلَّم بالْكَلمة من رِضوان اللَّه تعاىل ما كَانَ يظُن أنْ تبلُغَ ما بلَغت يكْتب اللَّ

الرجلَ لَيتكَلَّم بالكَلمة من سخط اللَّه ما كَانَ يظُن أن تبلُغَ مـا بلَغـت    اللَّه ا رِضوانه إىل يومِ يلْقَاه ، وإنَّ
 مِ يلْقَاهوإىل ي طَهخا س اللَّه لَه بمالك يف .»يكْت والترمذي وقال  »املُوطَّإِ « رواه: صحيح حديثٌ حسن.  

«  :قُلْت يا رسولَ اللَّه حدثين بأمرٍ أعتصم بِه قـالَ  : ي اللَّه عنه قَال وعن سفْيان بنِ عبد اللَّه رض -١٥١٧
 مقتاس ي اللَّه ، ثُمقُلْ رب«  قَـال  : قُلْت ثُم ، فِْسهن انسذَ بِل؟ فَأَخ لَيع افخا تم وفما أَخ ول اللَّهيا رس: 

  .حديثٌ حسن صحيح  :رواه الترمذي وقال  .» هذا « 

ال تكْثروا الكَالم « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٥١٨
لْقَلْبِ ، وإنَّ أبوةٌ لعالَى قَسكْرِ اللَّه ترِ ذية الكَالمِ بِغفَإنَّ كَثْر ، كْرِ اللَّهرِ ذيالقَاسي بغ القَلب اللَّه ناسِ مالن دع

  .رواه الترمذي .  »

من وقَاه اللَّه شر ما « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٥١٩
  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال  »بين لَحييه ، وشر ما بين رِجلَيه دخلَ اجلنةَ 

أمِسك علَيـك  « : قُلْت يا رسول اللَّه ما النجاةُ ؟ قَال  :وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٥٢٠
 كيئَتطعلى خ كواب ، كتبي كعسلْيو ، كسانرواه الترمذي وقالَ  »ل : حديثٌ حسن.  

إذا أَصبح ابن آدم ، « : وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٥٢١
 فَـإن اسـتقَمت اسـتقَمنا وإن   : اتقِ اللَّه فينا ، فَإنما حنن بِكً : فَإنَّ األعضاَء كُلَّها تكَفِّر اللِّسانَ ، تقُولُ 

  .رواه الترمذي  »اعوججت اعوججنا 

  .أَي تذلُّ وتخضع لَه : » تكَفِّر اللِّسان « معىن 
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قُلْت يا رسول اللَّه أخربين بِعملٍ يدخلُين اجلَنة ، ويباعدين عـن   :وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال  -١٥٢٢ 
تعبد اللَّه ال تشرك بِه شيئاً : ظيمٍ ، وإنه لَيِسري على من يسره اللَّه تعاىل علَيه لَقد سأَلْت عن ع«  :النارِ ؟ قَال 

أال «  :ثُـم قَـال    ، وتقيم الصالةَ ، وتؤيت الزكَاةَ ، وتصوم رمضانَ وتحج البيت إن استطعت إِلَيه سبِيالً،
َ،الصدقةٌ تطْفيُء اخلَطيئة كما يطْفيُء املَاُء النار ، وصالةُ الرجلِ مـن  . خلَيرِ ؟ الصوم جنةٌ أدلُّك على أبوابِ ا

ثُم  ] . ١٦: السجدة [   }يعملُونَ { حتى بلَغَ   }تتجاىف جنوم عنِ املَضاجِعِ {: ثُم تال  »جوف اللَّيلِ 
رأْس األمرِ «  :قَالَ : بلى يا رسول اللَّه : قُلت  »ك بِرأسِ األمرِ ، وعموده ، وذروة سنامه أال أُخبِر« : قال

ـِمالك ذلك كله ؟«  :ثُم قال  »وذروةُ سنامه اجلهاد . اإلسالم ، وعموده الصالةُ  : قُلْـت   »أال أُخبِرك ب
 ولَ اللَّهلى يا رسقالَ فَ. ب انِهسهذا «  :أَخذَ بِل كعلَي كُف« قُلْت : بِه كلَّمتا نذون مباخا ملُؤوإن ولَ اللَّهيا رس

رواه الترمـذي  . »ثَكلتك أُمك ، وهلْ يكُب الناس يف النارِ على وجوههِم إالَّ حصائد ألِْسنتهِم ؟  :؟ فقَال 
  .ن صحيح ، وقد سبق شرحه حديثٌ حس: وقال 

 »أَتدرونَ ما الغيبـةُ؟ «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥٢٣
: ا أَقُولُ ؟ قَالَ أَفرأيت إن كان يف أخي م: قيل  »ذكرك أَخاك مبا يكْره «  :قال . اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُوا 

 » هت قُولُ فَقَدما ت يهيكُن ف ته ، وإنْ لَمباغْت ما تقُولُ فَقَد يهرواه مسلم  »إنْ كانَ ف.  

وعن أيب بكْرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال يف خطْبته يوم النحر بِمىن يف  -١٥٢٤
اعِ حجالود هذا ، « : ة كُم هذا ، يف شهرِكُممة يومركُم كَحلَيع كُم حرامراضوالَكم وأعماَءكُم ، وأمإنَّ د

  .متفق عليه  »يف بلَدكُم هذا ، أال هلْ بلَّغت 

١٥٢٥-  ها قَالَتي اللَّه عنشة رضعائ وعن :بلَّم حسوس هلَيلّى اُهللا عللنيب ص ة كذا وكَذَا قُلْتيصف نك م
 واةالر ضريةٌ ، فقال : قَال بعين قَصه ، « : تعجتر ملَزمباِء البح زجتمةً لو مكَل قُلْت لقَد«  قَالَت : توحكَي

:  رواه أبو داود ، والترمـذي وقـال   »ما أحب أين حكَيت إنساناً وإنَّ يل كذا وكَذَا «  :له إنساناً فقال 
 صحيح حديثٌ حسن .   

خالطته مخالَطة يتغير ا طَعمه ، أو رِحيه لشدة نتنها وقبحها ، وهذا من أبلغَ الزواجِرِ  »مزجته « : ومعىن 
  ] . ٤: النجم [ } وما ينطق عنِ اهلَوى ، إن هو إال وحي يوحى {  : عنِ الغيبة ، قَال اللَّه تعاىل 
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ملَّا عرِج يب مررت بِقَومٍ « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٢٦
 م ، فَقُلْتهوردصو مهوها وج َونشخمحاسٍ ين نم أظْفَار رِيل ؟ قَال : هلُما جِبهؤالِء ي هؤالِء ا: من ينلَّذ

 ، همراضون يف أعقَعاسِ ، ويوم النأْكُلُونَ لُحأبو داود» ي رواه.  

كُلُّ املُسلمِ على املُسلمِ «  :وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٥٢٧
 امحر : الُهمو هضروع همم »د سلم رواه.  

 باب حترمي مساع الغيبة -٢٥٥
   ها ، واِإلنكار على قائلهامة بردمر من مسع غيبة حمرأو

  فإن عجز أو مل يقبل منه فارق ذلك الس إن أمكنه 
  .} وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه { :  قال اللَّه تعاىل

  .} والذين هم عن اللغو معرضون { :  وقال تعاىل
  .} لسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً إن ا{ :  وقال تعاىل
وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه، وإمـا  { :  وقال تعاىل

  .} ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني 

من رد عن عرضِ أخيه، رد « : اُهللا علَيه وسلَّم قالَ وعن أيب الدرداِء رضي اللَّه عنه عنِ النيب صلّى  -١٥٢٨
 ةاميالق ميو ارالن ههوج رواه الترمذي وقالَ  »اللَّه عن : حديثٌ حسن.  

 :اِء قَـالَ  وعن عتبانَ بنِ مالك رضي اللَّه عنه يف حديثه الطَّويلِ املشهورِ الَّذي تقدم يف باب الرج -١٥٢٩ 
ذلك منافق ال يحب : فَقَال رجل »أين مالك بن الدخشمِ ؟ « : يصلِّي فَقال  قام النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

اللًه يريد بذلك ال إله إالَّ : ال تقُلْ ذلك ، أال تراه قد قَال «  :اللَّه ورسولَه ، فَقَال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
  .متفق عليه  »ال إله إالَّ اللَّه يبتغي بِذلك وجه اللَّه : وجه اللَّه ، وإن اللَّه قد حرم على النارِ من قال 

« و . بكسر العني على املشهور ، وحكي ضمها ، وبعدها تاء مثناةٌ من فوق ، ثُم باء موحدةٌ  »وعتبانُ « 
شخالد الشني املعجمتني  »م بضم الدال وإسكان اخلاِء وضم.  
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 ١٥٣٠-   بـةويف باب الت وقد سبق هتبتو ةالطَّويلِ يف قص هيثيف حد هنرضي اللَّه ع بِ بنِ مالككع نوع .
فقالَ رجلٌ  »فعل كَعب بن مالك ؟  ما«  :قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو جالس يف القَوم بِتبوك  :قال 

بِئس : فقَال لَه معاذُ بن جبلٍ رضي اللَّه عنه . يا رسولَ اللَّه حبسه برداه ، والنظَر يف عطْفيه : من بين سلمةَ 
  .متفق عليه .للَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ما قُلْت ، واللَّه يا رسولَ اللَّه ما علمنا علَيه إالَّ خيراً ، فَسكَت رسولُ ا

 » طْفَاهع«  وهو إشارةٌ إىل إعجابه بنفسه ، جانِباه.  

٢٥٦- باح من الغيبةباب بيان ما ي  
  :اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ال ميكن الوصول إليه إال ا وهو ستة أسباب

لسلطان والقاضي وغريمها ممن له والية أو قدرة على إنصافه األول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل ا
  .ظلمين فالن بكذا: من ظامله، فيقول

: الثاين االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إىل الصواب، فيقول ملن يرجو قدرته على إزالة املنكـر 
ر، فإن مل يقصد ذلـك  فالن يعمل كذا فازجره عنه، وحنو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إىل إزالة املنك

  .كان حراماً
ظلمين أيب أو أخي أو زوجي أو فالن بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي : الثالث االستفتاء، فيقول للمفيت

يف اخلالص منه وحتصيل حقي ودفع الظلم؟ وحنو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن األحوط واألفضل أن 
كذا؟ فإنه حيصل به الغرض من غري تعـيني،   ما تقول يف رجل أو شخص أو زوج كان من أمره: يقول

  .إن شاء اللَّه تعاىل) ١٥٣٢انظر احلديث رقم (ومع ذلك فالتعيني جائز كما سنذكره يف حديث هند 
الرابع حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه؛ منها جـرح اـروحني مـن الـرواة     

ومنها املشـاورة يف مصـاهرة إنسـان أو    . حاجةوالشهود، وذلك جائز بإمجاع املسلمني بل واجب لل
مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غري ذلك أو جماورته، وجيب على املشاور أن ال خيفي حاله بل يـذكر  

ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إىل مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف . املساوئ اليت فيه بنية النصيحة
ليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقـد  أن يتضرر املتفقه بذلك، فع

ومنـها أن  . حيمل املتكلم بذلك احلسد ويلبس الشيطان عليه ذلك وخييل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك
 وحنو يكون له والية ال يقوم ا على وجهها، إما بأن ال يكون صاحلاً هلا، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفالً
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ذلك، فيجب ذكر ذلك ملن له عليه والية عامة ليزيله ويويل من يصلح، أو يعلم ذلـك منـه ليعاملـه    
  .مبقتضى حاله وال يغتر به، وأن يسعى يف أن حيثه على االستقامة أو يستبدل به

ية اخلامس أن يكون جماهراً بفسقه أو بدعته كااهر بشرب اخلمر، ومصادرة الناس وأخذ املكس وجبا
األموال ظلماً وتويل األمور الباطلة، فيجوز ذكره مبا جياهر به، وحيرم ذكره بغريه مـن العيـوب إال أن   

  .يكون جلوازه سبب آخر مما ذكرناه
السادس التعريف، فإذا كان اإلنسان معروفاً بلقب كاألعمش واألعرج واألصم واألعمـى واألحـول   

  .جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغري ذلك كان أوىل وغريهم جاز تعريفهم بذلك، وحيرم إطالقه على
ودالئلها من األحاديث الصحيحة املشهورة؛ فمن . فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها جممع عليه

 :ذلك

ائذَنوا له،  «: فقَالَ  عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أن رجالً استأْذَن على النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٣١ 
  .متفق عليه  »بئس أخو العشرية ؟ 

  .احتج به البخاري يف جوازِ غيبة أهلِ الفساد وأهلِ الريبِ 

 ١٥٣٢-  ا قَالَتهلَّم : وعنوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صئاً « : قَالَ رسيديننا ش نم ا أَظُن فُالناً وفُالناً يعرِفَانم
  .هذَان الرجالن كَانا من املُنافقني : قال الليثُ بن سعد أحد رواة هذا احلَديث . اه البخاري رو »

 ١٥٣٣-  ها قَالَتنسٍ رضي اللَّه عقَي تمةَ بنفَاط لَّم ، فقلت  :وعنوس هلَيلّى اُهللا عالنيب ص تإنَّ أبـا  : أَتي
عاوِيةَ خمِ وملَّم اجلَهوس هلَيلّى اُهللا عص ا «  :طباين ؟ فقال رسول اللَّهال مالَ له ، وأم لُوكعاوِيةُ ، فَصعا مأم

 هقعات صا عنالع عمِ فال يضعليه  »أبو اجلَه متفق.  

 » يضع العصا عن عاتقـه  ال« : وهو تفسري لرواية  »وأما أبو اجلَهمِ فضراب للنساِء «  :ويف رواية ملسلمٍ 
  .كثري األسفارِ : معناه : وقيل 

خرجنا مع رسولِ اللِّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يف سـفَرٍ   : وعن زيد بنِ أرقَم رضي اللَّه عنه قال  -١٥٣٤ 
لَـئن  : د رسولِ اللَّه حىت ينفَضوا وقال ال تنفقُوا على من عن: أصاب الناس فيه شدةٌ ، فقال عبد اللَّه بن أيب 
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 ـهتربلَّم، فَأَخوس هلَيلّى اُهللا عرسول اللَّه ص تيها األذَلَّ ، فَأَتنم األعز خرِجنلي ةينا إىل املدنرجع  ، بِـذلك 
 هيند ميهتل ، فقالوا : فأرسلَ إىل عبد اللَّه بن أيب فَاجـلَّم ،  كَذَ: ما فَعوس هلَيلّى اُهللا عرسولَ اللَّه ص ب زيد

مث دعاهم النيب صلّى   }إذا جاَءك املُنافقُون { : فَوقَع يف نفِْسي مما قالوه شدةٌ حىت أنزل اللَّه تعاىل تصديقي
 مهوسؤا روهلم فلَو رفتغسيلَّم ، لوس هلَيعليه  .اُهللا ع متفق.  

١٥٣٥-  عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت لَّم  :وعنوس هلَيلّى اُهللا عفْيانَ للنيب صرأَةُ أيب سام دنإنَّ أبا : قالت ه
خذي ما «  :سفيانَ رجلٌ شحيح ولَيس يعطيين ما يكْفيين وولَدي إالَّ ما أخذْت منه ، وهو ال يعلَم ؟ قال 

  .متفق عليه  »دك باملعروف يكْفيك وولَ

 باب حترمي النميمة -٢٥٧
  وهي نقل الكالم بني الناس على جهة اِإلفساد

  .} مهاز مشاء بنميم { :قال اللَّه تعاىل
  .}ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { : وقال تعاىل

 »ال يدخلُ اجلنةَ منَّـام « : اُهللا علَيه وسلَّم قال رسولُ اللَّه صلّى : وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٣٦
  .متفق عليه 

إنهمـا  «: مر بِقَربينِ فقال : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٣٧
أما أحدمهَا ، فَكَانَ ميشي بالنميمة، وأما اآلخر فَكَانَ ال يستتر : ري يعذَّبان ، وما يعذَّبان يف كَبريٍ ، بلى إنه كَب

  .» من بوله 

  .متفق عليه ، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري 

  .اكَبِري تركُه علَيهم: أي كبري يف زعمهما وقيلَ »وما يعذَّبان يف كَبريٍ«: معنى: قالَ العلَماُء  

أال أُنبئكُم ما العضه ؟ هي « : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥٣٨ 
  .رواه مسلم  »النميمةُ ، القَالَةُ بين الناسِ 
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  » هضوب:  »الع ، ةمجاملُع ادكان الضوإس ، لَةمح العني املُهوي بفَتور ،الوجه ةُ « : اهلاِء على وزنضالع« 
العضه : الكذب والبهتانُ ، وعلى الرواية األوىل : بِكسرِ العينِ و فَتحِ الضاد املُعجمة على وزن العدة ، وهي 

  .رماه بالعضه : عضهه عضهاً ، أي : مصدر ، يقال 

 ل احلديث وكالم الناسباب النهي عن نقْ -٢٥٨
  إىل والة األمورِ إذا مل تدع إليه حاجةٌ كَخوف مفسدة وحنوها

  .} وال تعاونوا على اإلمث والعدوان { : قال اللَّه تعاىل
  .ويف الباب األحاديث السابقة يف الباب قبله

ال يبلِّغين أحد من « : اُهللا علَيه وسلَّم  قالَ رسولُ اللَّه صلّى: وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٣٩
  . رواه أبو داود والترمذي   »أصحايب عن أحد شيئاً ، فَإني أُحب أنْ أَخرج إِليكُم وأنا سليم الصدرِ 

  باب ذم ذي الوجهني -٢٥٩
عهم، إذ يبيتون ما ال يرضى مـن  يستخفون من الناس وال يستخفون من اللَّه وهو م{ :  قال اللَّه تعاىل

 .اآليتني}  القول، وكان اللَّه مبا يعملون حميطاً 

تجـدونَ النـاس   «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةًَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٤٠
ذا فَقُهوا ، وجتدونَ خيار الناسِ يف هذا الشأن أشدهم لـه  خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالمِ إ: معادنَ 

 هجهؤالِء بِوو هنِ ، الذي يأيت هؤالِء بِوجهياسِ ذا الوجالن رونَ شجديةً ، وتعليه  »كَراه متفق.  

١٥٤١- ماللَّه بنِ ع عبد ها قَالُوا جلَداسأنَّ ن ديبن ز حممد هما وعنلَـى    : رو رضي اللَّه عنلُ عخـدـا نإن
كُنا نعد هذا نِفَاقاً على عهد رسولِ اللَّه : سالطيننا فنقولُ هلُم بِخالف ما نتكلَّم إذَا خرجنا من عندهم قال 

  .رواه البخاري  .صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  باب حترمي الكذب -٢٦٠
  .} وال تقف ما ليس لك به علم { :  ىلقال اللَّه تعا
 .} ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { : وقال تعاىل
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إنًَّ الصدق يهدي « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٥٤٢
، ةي إىل اجلنديه إنَّ الربو ي إىل  إىل الْبِردهي بيقاً، وإنَّ الْكَذدص اللَّه دنع بكتى يحت قدصل ليجوإنَّ الر

  .متفق عليه  »الفُجورِ وإنَّ الفُجورً يهدي إىل النارِ ، وإن الرجلَ ليكذب حىت يكْتب عند اللَّه كَذَّاباً 

أَربع «: ضي اللَّه عنهما ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص ر -١٥٤٣ 
هدعى ينِفاقٍ حت نلةٌ مصخ يهف كَانت ، نهنلَةٌ مصخ فيه كَانت صاً ، ومنقاً خالنافكان م ، يهف كُن ا من :

وإذا عاه ، ثَ كَذَبإذا حدانَ ، وخ نمإذا اؤت رفج اصموإذا خ ، رغَد عليه  »د متفق.  

  . »باب الوفاِء بالعهد « وقد سبق بيانه مع حديث أيب هريرةَ بنحوه يف  

من تحلَّم بِحلْمٍ ملْ يره « : وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قالَ  -١٥٤٤ 
يعقد بين شعريتنيِ ، ولَن يفْعلَ ، ومنِ استمع إىل حديث قَوم وهم له كارِهونَ، صب يف أُذُنيـه   ، كُلِّف أنْ

  .رواه البخاري  »اآلنك يوم القيامة ، ومن صور صورةً ، عذِّب وكُلِّف أنْ ينفُخ فيها الروح وليس بِنافخٍ 

باملد وضـم النـون    »اآلنك « قالَ أنه حلم يف نومه ورأى كَذا وكَذا ، وهو كاذب و : ي أ »تحلَّم «   
  .وهو الرصاص املذاب : وختفيف الكاف 

أفْرى الفرى أنْ يـرِي  « : قال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٥٤٥ 
يا الرجرت ما لَم هينلُ عي« .  

  .رأيت فيما مل يره : يقولُ : ومعناه . رواه البخاري  

كانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مما يكْثـر أنْ   :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٤٦ 
 يقولَ ألصحابه:  »م نكُمم أَى أحدلْ رن رؤيا؟ه«  اَء اللَّه أنْ يقُصش من عليه قال لنا ذات  . فيقُص هإنو

 اةما قاال يل « : غَدهوإن ، لَةَ آتياناين اللَّيأت هـلٍ    : إنلـى رجـا عنيا أتما ، وإنمعه طلَقْتي انوإن ، انطَلق
خبِص هلَيع مقَائ روإِذَا َآخ ، طَجِعضم  ـراحلَج ُدههدتفَي ، أْسهفَيثْلَغُ ر ، هأْسرل ةرخوي بالصهي ووإِذَا ه ، ةر

ـ . هاهنا  لَ فيتبع احلَجر فيأْخـذُه ، فال يرجِع إلَيه حتى يصح رأْسه كما كان ، ثُم يعود علَيه ، فَيفْعلُ به مثْ
فأَتينـا   . انطَلق انطَلق، فانطَلَقْنا: سبحانَ اللَّه ، ما هذان ؟ قاال يل : قلت هلما : قال » وىل،ما فَعل املَرةَ األ
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ـ  شرشفي هِهجو قَّيد شأْتى أحي ووإذا ه ، ديدح نبكَلُّوبٍ م عليه قائم رإذا آخلْقٍ لقَفَاه وتسل مجلى رع ر
اه ، ومنخره إىل قَفَاه ، وعينه إىل قَفاه ، ثُم يتحول إىل اجلانبِ اآلخرِ فَيفْعل به مثْلَ مـا فعـلًَ   شدقَه إىل قَف

باجلانب األول ، فَما يفْرغُ من ذلك اجلانب حتى يصح ذلك اجلانِب كما كانَ ، ثُم يعود عليه ، فَيفْعل مثْلَ 
فَأتينـا   . انطلق انطَلق ، فَانطَلَقْنـا  : سبحانَ اللَّه ، ما هذان ؟ قاال يل : قلت: قال . رة األوىل ما فَعلَ يف املَ

فإذا فيه لَغطٌ ، وأصوات ، فَاطَّلَعنا فيه فَإِذَا فيه رجالٌ ونِساء عراةٌ ، وإذا : فَأَحِسب أنه قال  على مثْل التنورِ
انطَلـق  : أتيهم لَهب من أَسفلِ منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللَّهب ضوضؤوا ، قلت ما هؤالِء ؟ قـاال يل  هم ي

أَحمر مثْلُ الدًمِ ، وإذا يف النهرِ رجـلٌ سـابِح   « : فَأَتينا على رٍ حِسبت أَنه كانَ يقُولُ  . انطَلق ،فَانطَلقْنا
سأيتْيي ثُم ،حبسيسبح ما ي ابِحالس ة ، وإذا ذلكريجارةً كَثح هندع عملٌ قَد جرِ رجهطِّ النإذا على شو ، بح 

جِعري ًثُم ، حبسفَي قطَلنحجراً ، فَي هملْقفَي ، فاه له رفْغجارةًَ ، فَياحل دهنع عمج الذي قَد ـا   ذلككُلَّم ، إليه
فَأَتينـا  . انطلق انطلق ، فانطَلَقنـا  : ما هذان ؟ قاال يل : رجع إليه ، فَغر فاه له ، فَألْقمه حجراً ، قلت هلما 

وعى حيسها وحيش ه نارندأَى ، فإذا هو عرالً ماٍء رجما أنت ر هكأَكر أو ، آةلٍ كرِيِه املَرجعلى ر ا ، قلتلَه
فَأتينا على روضة معتمة فيها من كلِّ نورِ الربيعِ ، وإذا  . انطَلق انطلق ، فَانطَلقنا : ما هذا ؟ قاال يل : هلما 

ن مـا  حولَ الرجلِ من أكثر ولدا بين ظهرِي الروضة رجلٌ طويلٌ ال أكاد أرى رأسه طُوالً يف السماِء ، وإذا
قطُّ ، قُلت مهتأَيطَلقنا : ما هذا ؟ وما هؤالِء ؟ قاال يل : رفَاَن قطَلان أر  . انطَلق ة لَـميمعظ حةوا إىل دنفَأتي

ـ  : دوحةً قطُّ أعظم منها ، وال أحسن ، قاال يل  نبٍ ارق فيها، فَارتقينا فيها ، إىل مدينة مبنِية بِلَبِنٍ ذَهـبٍ ول
ما أنـت  فضة ، فأتينا باب املَدينة فَاستفتحنا، فَفُتح لَنا، فَدخلناها ، فَتلَقَّانا رجالٌ شطْر من خلْقهِم كأحسنِ 

اذهبوا فقَعوا يف ذلك النهر ، وإذا هو نهر معترِض جيرِي : راٍء ، وشطر منهم كأَقْبحِ ما أنت راِء ، قاال هلم 
كأن ماَءه احملض يف البياض ، فذَهبوا فوقعوا فيه ، ثُم رجعوا إلينا قد ذَهب ذلك السوُء عنهم ، فَصـاروا يف  

 ورةبابة : قاال يل : قال .أحسن صثلُ الرعداً ، فإذا قصر مرِي صا بصفسم ، ن ، وهذاك مرتلُكةُ عدنهذه ج
أما اآلن فال ، وأنت : قاال . بارك اللَّه فيكُما، فَذراين فأدخلْه : قلت هلما . لُك هذاك مرتِ: قاال يل . البيضاِء 
 ذُ اللَّيلة عجباً ؟ فما هذا الذي رأيت ؟ قاال يل : قلت هلُما   . داخلُهنم ي رأَيتك  : فَإنـنخبِرـا سـا  . إنأم

جرِ ، فإنه الرجلُ يأخذُ القُرآنَ فريفُضه ، وينام عـن الصـالة   الرجلُ األولُ الذي أتيت عليه يثلَغُ رأسه باحلَ
 وبةـلُ   . الكتجفإنـه الر ، إىل قفاه نهيوع ، ه إىل قَفاهرخنوم ، قُه إىل قَفاهدش شرشري هليع يتا الذي أتوأم

 الكذبةَ تبلُغُ اآلفاق ه فَيكذبتيب ندو مغهم . يورِ ، فإننثل بِناِء التيف م مراةُ الذين هساُء العجالُ والنا الروأم
وأما الرجلُ . وأما الرجلُ الَّذي أتيت عليه يسبح يف النهرِ ، ويلْقم احلجارة ، فإنه آكلُ الربا. الزناةُ والزواين 
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الن الذي عند املَرآة الكَريهمهنخازنُ ج كمال هلَها فإنوعى حها ويسشحلُ الطَّويلُ الَّـذي يف  . ارِ يجوأما الر
 ةطْرعلى الف لود ماتوله ، فكلُّ محو فإنه إبراهيم ، وأما الوِلدانُ الذين ، ضةوقَانِي » الررويف رواية الب : »

 ةطْرد على الفلفقال بعض املسل .» و ـلّى اُهللا  : مني؟ فقال رسولُ اللَّه ص املشرِكني يا رسول اللَّه ، وأوالد
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإم قـوم  . » وأوالد املشركني «: علَيه وسلَّم 

  .رواه البخاري  .خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً جتاوز اهللا عنهم 

فانطَلَقْنـا إىل  « : وقال . مث ذكَره  »رأيت اللَّيلَةَ رجلَني أتياين فأخرجاين إىل أرضِ مقدسة « : ويف رواية له 
يخرجوا  نقبٍ مثل التنورِ ، أعاله ضيق وأسفَلُه واسع ، يتوقَّد تحته ناراً، فإذا ارتفَعت ارتفَعوا حىت كادوا أنْ

 حىت أتينا على نهرٍ من دًم ، ومل يشـك  : وفيها . رجعوا فيها ، وفيها رجالٌ ونساء عراةٌ ، وإذا خمدت ، 
فيه رجلٌ قائم على وسط النًهرِ ، وعلى شطِّ النهر رجلٌ ، وبين يديه حجارةٌ ، فأقبل الرجلُ الذي يف النهرِ ، 

يف فيه ، فرده حيثُ كانَ ، فجعلَ كُلَّما جاَء ليخرج جعلَ يرمي يف  فَإذا أراد أنْ خيْرج ، رمى الرجلُ بِحجرٍ
فصعدا يب الشجرةَ ، فَأدخالين داراً لَم أر قَطُّ أحسن منها ، فيهـا  « : وفيها .فيه حبجرٍ ، فريجِع كما كانَ 

قُه فكَذَّاب ، يحدثُ بالْكذبة فَتحملُ عنه حتـى  الَّذي رأيته يشق شد« : وفيها . » رجالٌ شيوخ وشباب 
 يامةم الْقإىل يو تما رأي به عنلُغَ اآلفاق، فيصباللَّـه   « : وفيها . » ت لُ علَّمـهفرج هرأس خدشي تهالَّذي رأي

ارِ ، فيهملْ فيه بِالنيع لِ ، ولَمبِاللَّي الْقُرآنَ ، فنام عنه يامةفْعلُ بِه إىل يوم الْق « . دار لْتاألوىل اليت دخ اروالد
عامة املُؤمنني ، وأما هذه الدار فدار الشهداِء ، وأنا جِبريلُ ، وهذا ميكائيلُ ، فارفع رأسك ، فرفعت رأْسي 

إنه بقي لَك عمـر لَـم   : أدخلْ مرتيل ، قاال  دعاين: ذاك مرتلُك ، قلت : ، فإذا فوقي مثلُ السحابِ ، قاال
 زِلَككْملته ، أتيت منتاس فلَو ، لْهستكمرواه البخاري  »ت.  

: أي  »يتدهـده  « : قوله. يشدخه ويشقُّه : وهو يالثاِء املثلثة والغنيِ املعجمة ، أي  »يثْلَغ رأْسه « : قوله 
: أي  »فيشرشر «  :قوله . بفتح الكاف ، وضم الالم املشددة ، وهو معروف  » الكَلُّوب«  يتدحرج ، و

 قَطَّعوؤوا «  :قوله . يضقوله . وهو بضادين معجمتني ، أي صاحوا  »ضو:  » رهو بالفاِء والغـني   »فيفْغ
هو بفـتح اليـاء    »حيشها «  : قوله. املنظَر : هو بفتح امليم ، أي  »املرآة «  :قوله. يفتح : املعجمة ، أي 

هو بضم امليم وإسكان العني  »روضة معتمة «  :يوقدها ، قوله : وضم احلاِء املهملة والشني املعجمة ، أي 
وهي بفتح الدال ، وإسكان الـواو   »دوحةٌ «  :قَولُه . وافية النبات طويلَته : وفتح التاء وتشديد امليم ، أي 

هو بفتح امليم وإسكان احلاِء املهملة وبالضـاد   »املَحض «: وهي الشجرةُ الْكبريةُ ، قولُه : ملهملة وباحلاِء ا
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: أي : بضم الصـاد والعـني   :  »وصعداً « . ارتفَع : أي  »فَسما بصرِي « :قولُه . وهو اللَّبن : املعجمة 
  .ِء وبالباِء املوحدة مكررة ، وهي السحابة بفتح الرا: » والربابةُ «. مرتفعاً 

 باب بيان ما جيوز من الكذب -٢٦١

إْعلَم أنَّ الْكَذب، وإنْ كَانَ أصلُه محرماً، فيجوز يف بعض األحوالِ بشروط قـد أوضـحتها يف              
قاصد ، فَكُلُّ مقْصود حممود يمكن حتْصيلُه بغيـر  ومختصر ذلك أنَّ الكالم وسيلةٌ إىل امل »األذْكارِ«: كتاب

بحتصيله إالَّ بالكذبِ جاز الْكذ نمكي فيه، وإنْ لَم بالْكذ مرحبِ يـيلُ ذلـك    . الْكَذصحإن كـانَ ت ثُم
باً ، فإذا اختفي مسلم مـن ظـاملٍ   املقْصود مباحاً كَانَ الْكَذب مباحاً ، وإنْ كانَ واجِباً ، كان الكَذب واجِ

  نـدهه ، وكذا لو كانَ عبإخفائ ل إنسانٌ عنه ، وجب الكَذبئفي مالَه ، وسه ، وأخذَ مالأخ يريد قَتلَه ، أو
: يـة  وديعة ، وأراد ظالم أخذَها، وجب الْكَذب بإخفائها ، واألحوطُ يف هذا كُلِّه أنْ يوري ، ومعنى التورِ

وبِالن ، فظرِ اللباً يف ظاهوإنْ كانَ كاذ ، هإلَي بةسباً بالنهو كاذ سحيحاً ليوداً صقْصه متد بِعبارأن يقْص بةس
  .إىل ما يفهمه املُخاطَب ولَو ترك التورِيةَ وأطْلَق عبارةَ الكذبِ ، فليس بِحرامٍ يف هذا احلَالِ 

واستدلَّ الْعلَماُء جبوازِ الكَذب يف هذا احلَال حبديث أم كُلْثومٍ رضي اللَّه عنها أنها سمعت رسول اللَْه         
متفـق  » لَيس الكَذَّاب الَّذي يصلح بين الناسِ ، فينمي خيراً أو يقولُ خيراً « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ 

  .عليه 

ولَم أسمعه يرخص يف شيٍء مما يقُـولُ النـاس إالَّ يف   : أم كُلْثُومٍ : قالت « : زاد مسلم يف رواية         
ين :  ثالثعا : تهجزو أَةوحديث املر ، هأَترلَ امجاسِ ، وحديثَ الرن النبي الحواإلص ، باحلَر.  

  بت فيما يقوله وحيكيهباب احلثَّ على التثُّ -٢٦٢
  .} وال تقف ما ليس لك به علم { :  قال اللَّه تعاىل 

 .} ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { :  وقال تعاىل

كفي باملَرِء كَذباً أنْ يحدثَ « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥٤٧
  .رواه مسلم  »لِّ ما مسعِ بِكُ
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من حدث عني بِحديث « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن مسرة رضي اللَّه عنه قال  -١٥٤٨
  .رواه مسلم  »يرى أنه كذب ، فَهو أحد الكَاذبني 

١٥٤٩-  رأة قالَتها أن امأمساَء رضي اللَّه عن وعن: يا ر تشبعإنْ ت جناح ةَ فهل علَيول اللَّه إنَّ يل ضرس
املُتشبع بِما لـم يعطَ كَالبِس ثَوبي زورٍ «  :من زوجي غير الذي يعطيين ؟ فقال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .متفق عليه  »

 عبع وليس بشبعان ، ومعناه :املُتشبالش ظهرنا هو الذي يلة : ا هحاص ستيلةٌ وليصلَ له فضأنه ح ظهري هأن
ذي زورٍ ، وهو الذي يزور على الناس ، بأن يتزيى بِزي أهل الزهد أو العلم : أي  »والبِس ثَويب زورٍ « . 

  .ك واللَّه أعلم أو الثروة ، ليغتر بِه الناس وليس هو بِتلك الصفة ، وقيل غَير ذل
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  باب بيان غلظ حترمي شهادة الزور -٢٦٣

  .}واجتنبوا قول الزور{ :  قال اللَّه تعاىل

  } وال تقف ما ليس لك به علم{ :  قال اللَّه تعاىل

  } ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد{ :  وقال تعاىل 

  } إن ربك لباملرصاد{ :  وقال تعاىل

  } شهدون الزوروالذين ال ي{ :  وقال تعاىل

أال أُنبـئكُم بـأكرب   « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب بكْرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٥٥٠
 وكان متكئا فَجلَس ، فقال »اإلشراك باللَّه ، وعقُوق الوالدينِ «  :قَالَ . بلَى يا رسول اللَّه : قُلنا  الكَبائر ؟

  .متفق عليه  .لَيته سكَت : فما زال يكَررها حىت قلنا  »أال وقَولُ الزورِ ، وشهادةُ الزورِ «  :

 ينه أو دابةن إنسان بععباب حترمي لَ -٢٦٤

 قَـالَ : عن أيب زيد ثابت بنِ الضحاك األنصاري رضي اللَّه عنه ، وهو من أهل بيعة الرضوان قال  -١٥٥١
من حلَف على مينيٍ بِملَّة غيرٍ اإلسالمِ كاذباً متعمداً، فهو كما قَـالَ ،  « : رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

لنِ كَقَتماملُؤ ولعن ، كهمليما ال يف ذْرلٍ نس على رجليو ، يامةم القيو ذِّب بِهبشيٍء ، ع فسهل نقَت ومن ه« 
  .متفق عليه 

ال ينبغي لصـديقٍ أنْ  «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥٥٢
  .رواه مسلم  »يكُونَ لَعاناً 

ال يكُونُ اللَّعانون « : لَيه وسلَّم قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا ع: وعن أيب الدرداِء رضي اللَّه عنه قال  -١٥٥٣
 ةيامالق ماَء يودهاَء ، وال شفعرواه مسلم  »ش.  
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ال تالعنـوا  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن سمرةَ بنِ جندبٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٥٤
 ، اللَّه ، وال بِغضبِه ارِ بلعنةرواه أبو داود ، والترمذي وقاال  »وال بِالن : صحيح حديثٌ حسن.  

لَـيس املـؤمن   « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٥٥٥
 يشِ ، وال البذوال الفَاح انوال اللَّع ، انقالَ رواه الترمذي و »بِالطَّع : حديثٌ حسن.  

إنَّ العبد إذا لَعن شيئاً  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب الدرداِء رضي اللَّه عنه قال  -١٥٥٦
غلَقضِ ، فتهبِطُ إىل األرت ها ، ثُمونماِء دالس وابأب لَقغماء ، فتنةُ إىل الساللَّع دتصع ،  ها ، ثُّمونها دأبواب

تأخذُ مييناً وشماال ، فإذا ملْ تجِد مساغاً رجعت إىل الذي لُعن ، فإنْ كان أهالً لـذلك ، وإالَّ رجعـت إىل   
  .رواه أبو داود  »قائلها 

 علَيه وسلَّم يف بعـضِ  بينما رسولُ اللَّه صلّى اُهللا: وعن عمرانَ بنِ احلُصينِ رضي اللَّه عنهما قال  -١٥٥٧ 
سـلَّم  أسفَارِه ، وامرأَةٌ من األنصارِ على ناقَة ، فضجِرت فَلَعنتها ، فَسمع ذلك رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه و

متشي يف الناسِ ما يعرِض  فكَأَني أراها اآلنَ :قالَ عمرانُ  »خذوا ما عليها ودعوها ، فإنها ملعونةٌُ «  :فقالَ 
 رواه مسلم . هلَا أحد.  

بينما جاريةٌ على ناقَة علَيها بعض متاع  :وعن أيب برزةَ نضلَةَ بنِ عبيد األسلمي رضي اللَّه عنه قال  -١٥٥٨
حلْ ، اللَّهم العنها فقال الـنيب  : ، فقالت القَومِ ، إذْ بصرت بالنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وتضايق م اجلَبلُ 

  .رواه مسلم  »ال تصاحبنا ناقَةٌ عليها لعنةٌ «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .بفتح احلاِء املُهملة ، وإسكان الالَّم ، وهي كلمةٌ لزجرِ اإلبلِ» حلْ «  :قوله  

معناه ، وال إشكال فيه ، بل املُراد النهي أنْ تصاحبهم تلـك الناقَـةُ ،   واعلَم أنًَّ هذا احلديث قد يستشكلُ  
 اهما سـولَّم بلْ كُلُّ ذلك ووس هلَيلّى اُهللا عالنيب ص بةحرِ صكُوبِها يف غَيرا وهحها وذَبععن بي ي وليس فيه 

من مصاحبته صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِها ، ألنَّ هذه التصـرفات كُلِّهـا    من التصرفات جائز ال منع منه ، إالَّ
  .واللَّه أعلَم. كانت جائزة فمنع بعض منها ، فبقي الباقي على ما كَانَ 
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 ن بعض أصحاب املعاصي غري املُعينِنيعباب جواز لَ -٢٦٥

« : وأنه قال »لعن اللَّه الواصلَةَ واملُستوصلةَ « : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال وثَبت يف الصحيحِ أن رسول 
حـدودها ،  : أي » لعن اللَّه من غَير منار األرض «  :وأنه لَعن املُصورين ، وأنه قال  »لعن اللَّه آكلَ الربا 

ولَعن اللَّه من ذبـح  » « لَعن اللَّه من لعن والديه « :وأنه قال  »ه السارِق يسرِق البيضة لَعن اللَّ«: وأنه قال 
 »من أحدثَ فيها حدثاً أو آوى حمدثاً ، فَعليه لَعنةُ اللَّه واملالئكَة والناسِ أجمعـني  «  :وأنه قال  »لغيرِ اللَّه 
وهذه ثالثُ قبائل من العربِ وأنـه   »اللَّهم العن رِعالً، وذَكوانَ وعصيةَ ، عصوا اللَّه ورسولَه «  :وأنه قالَ 

لَعن املُتشـبهِني مـن الرجـالِ بِالنسـاِء ،     « وأنه  »لَعن اللَّه اليهود اختَذُوا قُبور أنبيائهم مساجِد « :قال 
اتهبجالِ  واملتشاِء بالرسالن نم «.  

وجميع هذه األلفاظ يف الصحيحِ ، بعضها يف صحيحي البخاري ومسلمٍ ، وبعضها يف أحـدهما ، وإنمـا   
  .قَصدت االختصار بِاإلشارة إليها ، وسأذكر معظَمها يف أبواا من هذا الكتاب ، إن شاَء اللَّه تعاىل 

  ب املسلم بغري حقرمي سباب حت -٢٦٦
 .} والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً { :  قال اللَّه تعاىل

سـباب املُسـلمِ   «  :قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٥٥٩
، فُسوق  كُفْر الُهتعليه  »وق متفق.  

ال يرمي رجلٌ رجالً « : وعن أيب ذر رضي اللَّه عنه أنه مسع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقولُ  -١٥٦٠
 كذلك هبكُن صاحإنْ ملْ ي ، قِ أو الكُفْرِ ، إالَّ ارتدت عليهسبِالف«  رواه البخاري.  

املُتسابان ما قَاال فَعلى « : قالَ  وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٦١
 ي املظلُومدتعى يما حتهني مادرواه مسلم  »الب.  

:  قال أبو هريـرة   »اضربوه «  :شرِب قالَ  أُيتَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِرجلٍ قَد: وعنه قالَ  -١٥٦٢
أخزاك اللَّـه ،  : فَمنا الضارب بِيده ، والضارب بِنعله ، والضارِب بثوبه ، فلَما انصرف ، قال بعض القَوم 

  .رواه البخاري  »ال تقُولُوا هذا ، ال تعينوا عليه الشيطَانَ «  :قال 
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١٥٦٣- هقُولُ : قالَ  وعنلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صرس تعمس : »  عليـه قامنا يبِالز لُوكَهمن قَذَف مم
  .متفق عليه  »احلَد يوم القيامة ، إالَّ أنْ يكُونَ كما قالَ 

٢٦٧- ومصلحة شرعيةباب حترمي س األموات بغري حق ب  
 .به يف بدعته وفسقه وحنو ذلك فيه اآلية واألحاديث السابقة يف الباب قبلههي التحذير من اإلقتداء 

١٥٦٤-  شةَ رضي اللَّه عنها قالتلَّم : وعن عائوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهقال رس : »  ،وا األمـواتبسال ت
  .رواه البخاري  »فَإنهم قد أفْضوا إىل ما قَدموا 

  هي عن اإليذاءباب الن -٢٦٨
 .} والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً { : قال اللَّه تعاىل

: قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٥٦٥ 
 »من ملاملُس  هى اللَّه عنهر ما نجه من اجِرواملُه ، هويد انِهسل نونَ مملاملُس ملعليه » س متفق.  

من أحب أن يزحزح عن النارِ ، ويـدخل  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قالَ  -١٥٦٦ 
  .رواه مسلم  »هو يؤمن باِهللا واليومِ اآلخرِ ، ولْيأت إىل الناسِ الذي يحب أنْ يؤتي إليه اجلنةَ ، فلتأته منِيته و

  .وهو بعض حديث طويلٍ سبق يف باب طاعة والة األمورِ 

  باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر -٢٦٩
  .} إمنا املؤمنون إخوة { :  قال اللَّه تعاىل

  .} أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين { :  وقال تعاىل
 .} حممد رسول اللَّه، والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم { :  وقال تعاىل

ال تباغَضوا ، وال حتاسـدوا، والَ  «  :وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥٦٧ 
ت ثالث اه فَوقأخ رجمٍ أنْ يهلسملُّ لحإخواناً ، وال ي اللَّه بادوا عكُونوا ، وقَاطعوا ، وال ترعليه »داب متفق.  
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١٥٦٨-  لَّم قال  وعنوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صسأنَّ ر هنع ةَ رضي اللَّهريرأيب ه : »اجلَن وابأب حفْتت موي ة
أخيه نيوب نهت بيالً كانيئاً ، إالَّ رجش بِاللَّه رِكشال ي دكُلِّ عبل فَرغيس ، فَياخلَم مونِ وييناُء فيقالُ  االثنحش :

  .رواه مسلم  »أنظروا هذينِ حتى يصطَلحا ، أنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا ، 

  .وذَكَر حنْوه  »تعرض األعمالُ يف كُلِّ يومِ خميسٍ واثنينِ «  :ويف رواية له  

  باب حترمي احلسد -٢٧٠
  هو متين زوال نعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا

  .} أم حيسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله { :  قال اللَّه تعاىل
 ) .١٥٦٤ظر احلديث رقم ان(وفيه حديث أنس السابق يف الباب قبله 

إياكُم واحلسد ، فإنَّ احلسد « : قالَ  وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٦٩ 
 بشقال الع أو ، احلطب ارأْكُلُ النكَما ت رواه أبو داود   »يأكُلُ احلسنات .  

٢٧١- سباب النهي عن التجس 
هن يكره استماعع لكَالم موالتسم  

  .} وال جتسسوا { :  قال اللَّه تعاىل
  .} والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً { : وقال تعاىل

 ١٥٧٠- وس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صأنَّ رس رةَ رضي اللَّه عنهريأيب ه فـإن  «  :لَّم قال وعن ، والظَّن اكُمإي
الظَّن أكذب احلديثَ ، وال حتَسسوا ، وال تجسسوا وال تنافَسوا وال حتَاسدوا ، وال تباغَضوا، وال تدابروا ، 

 واناً كَما أمركُمإخ باد اللَّهوا عوال خي. وكُون ، هممِ ، ال يظللو املُسأخ ملنا ، املُسقوى ههالت ، هقروال حي ذُلُه
بِحسبِ امريٍء من الشر أن حيقر أخاه املِسلم ، كُلُّ املُسلمِ على املُسلمِ «  ويشري إىل صدرِه »التقوى ههنا 

 امرِ: حروال إىل صو ،كُمسادإىل أج ظُرنالُه، إنَّ اللَّه ال يوم ، هضروع ، هإىل دم ظُرني وأعمالكم ولكن ، كُم
قُلُوبِكُم«.  
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ال تحاسدوا ، وال تباغَضوا ، وال تجسسوا وال حتَسسوا وال تناجشوا وكُونوا عبـاد اللَّـه   « : ويف رواية  
  . »إخواناً 

  وا و« : ويف روايةاغَضبال توا ، ورابدال توا ، وقَاطَعاناً ال توإخ اللَّه ادبوا عكُونوا ، وال حتَاسد «.  

  .» ال تهاجروا وال يبِع بعضكُمِ على بيع بعضٍ «  :ويف رواية  

  .بكلِّ هذه الروايات ، وروى البخاري أكثَرها : رواه مسلم  

إنـك إن  « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـولُ  سمعت رسولَ اللَّه : وعن معاويةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٧١ 
 مهفِسدأنْ ت تدك أو ، مهتدأفس منيلاملُس راتوع تبعحديثٌ صحيح »ات.  

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح    

 ١٥٧٢-  لٍ فَقيلَ لَهجبِر ىأُت هأن هنرضي اللَّه ع مراً ، فقالَ هذَا فُ: وعنِ ابنِ مسعودخ هتيحل قْطُرا : النٌ تإن
، ذْ بِهأخيٌء ، نا شلَن رإن يظه نسِ ، ولكسجا عنِ التهينن قَد  صحيح نسديثٌ حح.  

  .رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلمٍ  

  النهي عن سوء الظن باملسلمني من غري ضرورة  باب  -٢٧٢
 .} يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث { :  ل اللَّه تعاىلقا

إياكُم والظًَّن ، فـإنَّ  «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٥٧٣ 
 يثاحلَد أكذَب عليه  »الظَّن متفق.  

  باب حترمي احتقار املسلمني -٢٧٣
يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم، وال نساء من { :  قال اللَّه تعاىل

نساء عسى أن يكن خرياً منهن، وال تلمزوا أنفسكم، وال تنابزوا باأللقاب؛ بئس االسم الفسوق بعـد  
  .}  اإلميان، ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون
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 .} ويل لكل مهزة ملزة { :  وقال تعاىل

بِحسبِ امرِيٍء من الشر « وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٥٧٤ 
 ملاملُس اهأخ رقرواه مسلم ، وقد سبق قرِيباً بطوله  »أن حي.  

ال يدخلُ اجلَنةَ من كَانَ « : قالَ  مسعود رضي اللَّه عنه ، عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  وعن ابنِ -١٥٧٥
: إنَّ الرجلَ يحب أنْ يكُونَ ثَوبه حسناً ، ونعلُه حسنةً ، فقال : فَقَالَ رجلٌ  »يف قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ ، 

  .رواه مسلم  »اللَّه جميلٌ يحب اجلَمال ، الكبر بطَر احلَق ، وغَمطُ الناسِ  إنَّ« 

  .احتقَارهم ، وقَد سبق بيانه أوضح من هذا يف باب الكربِ :  »وغَمطُهم « دفْعه ، :  »بطر احلَق « ومعنى  

قالَ رجلٌ « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : اللَّه عنه قالَ  وعن جندبِ بن عبد اللَّه رضي -١٥٧٦
من ذا الَّذي يتأَلَّى علي أنْ ال أغفر لفُالن إني قَد غَفَرت لَه : واللَّه ال يغفر اللَّه لفُالن ، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ : 

لَكعم طْتبأَحًرواه مسلم  » ، و.  

  باب النهي عن إظهار الشماتة باملسلم -٢٧٤
  .} إمنا املؤمنون إخوة { :  قال اللَّه تعاىل

 .} إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة { :  وقال تعاىل

ال تظْهِـرِ  « : ال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  ق: وعن واثلةَ بنِ األسقَعِ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٧٧ 
 يكليبتو اللَّه همحة ألخيك فَرياتمرواه الترمذي وقال  »الش :  حديث حسن .  

  .احلديث  »كُلُّ املُسلمِ على املُسلمِ حرام « : ويف الباب حديثُ أيب هريرةَ السابق يف باب التجسسِ  

  ن يف األنساب الثابتة يف ظاهر الشرععباب حترمي الطَّ -٢٧٥

 .} والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً { :  قال اللَّه تعاىل
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اثْنتان يف الناسِ هما «  :يه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٥٧٨ 
 احةُ على املَّيت : بِهِم كُفْريبِ ، والنسيف الن نرواه مسلم  »الطَّع.  

  باب النهي عن الغش واخلداع -٢٧٦
  .} اً والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبين{ :  قال اللَّه تعاىل

من محـلَ علَينـا   «  :قَالَ  وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٧٩  
  .رواه مسلم  »السالح ، فَلَيس منا ، ومن غَشنا ، فَلَيس منا 

علَيه وسلَّم مر على صبرة طَعامٍ ، فَأدخلَ يده فيها ، فَنالَت أصـابِعه  ويف رواية لَه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا  
أفَال جعلْته فَوق الطَّعامِ « : قَالَ أصابته السماُء يا رسولَ اللَّه قَالَ»  ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ ؟: بلَالً ، فَقَالَ 

اس ، مالن راهى يتا حنم سا فَلَينغَش ن «.  

  .متفق عليه  »ال تناجشوا « : قَال  وعنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٨٠

  .متفق عليه. وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى عن النجشِ  -١٥٨١ 

ذَكَر رجلٌ لرسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنه يخدع يف البيوعِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـه   :وعنه قَالَ  -١٥٨٢ 
  .متفق عليه » من بايعت ، فَقُلْ ال خالبةَ «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .وهي اخلديعةُ : ، وباٍء موحدة  خباٍء معجمة مكسورة »اخلالبةُ «  

من خبب زوجـة  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٥٨٣
  .رواه أبو داود  »امرِيٍء ، أو مملُوكَه ، فَلَيس منا 

  .أفسده وخدعه : أي : حدة مكررة خباٍء معجمة ، مث باٍء مو »خبب «  
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٢٧٧- درباب حترمي الغ  
  .} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { :  قال اللَّه تعاىل

 .} وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوالً { :  وقال تعاىل

« : للَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاص رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ ا -١٥٨٤ 
ـ   فـاقِ حتالن نلَةٌ مصخ يهكانَ ف ، نهنلَةٌ مصفيه خ كانت نمقاً خالصاً ، وافنكانَ م ، فيه كُن نم بعى أر

  .متفق عليه .  »ر إذا أؤمتن خانَ ، وإذا حدثَ كَذَب ، وإذا عاهد غَدر ، وإذا خاصم فَج: يدعها 

« : قَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن ابن مسعود ، وابنِ عمر ، وأنسٍ رضي اللَّه عنهم قَالُوا  -١٥٨٥ 
  .متفق عليه  »هذه غَدرةُ فُالن : لكُلِّ غَادرٍ لواٌء يوم القيامة ، يقَالُ 

لكُلِّ غَادرٍ لواٌء عنـد   :درِي رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال وعن أيب سعيد اخلُ -١٥٨٦ 
 ةأمري عام نراً مغَد ظمأال وال غَادر أع ، رِهرِ غدبِقد لَه فَعري يامةالق موه يترواه مسلم  »إس .  

ثَالثَـةٌ أنـا    قَالَ اللَّه تعـاىل  :قال  نه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه ع -١٥٨٧ 
 ةاميالق ميو مهمصأجِـرياً ،    : خ أجرـلٌ اسـتورج ، هراً فأَكل مثنلٌ باع حرجو ، رغَد لٌ أعطَى يب ثُمجر

 هرأج هطعي ولَم ، نهيف موتري رواه البخا» فَاس.  

  باب النهي عن املن بالعطية وحنوها -٢٧٨
  .} يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى { :  قال اللَّه تعاىل

 .} الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اللَّه مث ال يتبعون ما أنفقوا مناً وال أذى { :  وقال تعاىل 

ثَالثةٌ ال يكلِّمهم اللَّـه يـوم   « : قَالَ  يب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وعن أيب ذَر رضي اللَّه عنه عنِ الن -١٥٨٨
 أليم عذاب هلُمو كِّيهِمزوال ي ، هِمإلي ظُرنوال ي ، ـلَّم   : قال  »القيامةوس ـهلَيلّى اُهللا عفَقرأها رسولُ اللَّه ص

 اترثَالثَ م . قال أبو ذر :وا وخابيا رسولَ اللَّه ، قال خ مه ِسروا من   سـلعته ـقفانُ، واملُناملُسبِلُ ، واملَن
  .رواه مسلم » باحللف الكَاذبِ 

  .املسبِلُ إزاره وثَوبه أسفَلَ منِ الكَعبينِ للخيالِء: يعين  »املسبلُ إزاره «  :ويف رواية له   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  باب النهي عن االفتخار والبغي -٢٧٩
  .} فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى { :  قال اللَّه تعاىل

 .}لناس ويبغون يف األرض بغري احلق،أولئك هلم عذاب أليمإمنا السبيل على الذين يظلمون ا{:وقال تعاىل

إن اللَّه تعـاىل  «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  وعن عياض بنِ محار رضي اللَّه عنه قَال  -١٥٨٩
 على أحد أحد وال يفْخر ، على أحد دأح يغىت ال يبوا حى إيلَّ أن تواضعحرواه مسلم  »أو.  

 قال أهلُ اللغة:  غيطالةُ : البي واالستدعالت.  

هلَك : إذا قال الرجلُ «  :م قَال وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ -١٥٩٠ 
 ملَكُهو أهفه ، اسرواه مسلم  »الن.  

وهذا النهي ملن قالَ ذلك عجباً بِنفِْسـه ،  .بِرفعِ الكاف ، وروِي بِنصبِها  »أهلكُهم « : الروايةُ املشهورةُ  
احلرام ، وأما من قاله ملا يرى يف الناس من نقْصٍ يف أمر دينِهِم وتصاغُراً للناسِ ، وارتفاعاً علَيهم ، فهذَا هو 

 ينِ ، فال بأس بهوعلى الد ، هِمناً علَيحزت وقَاله ، .   األئمـة ـنقالَه م منوم ، لوهلماُء وفصالع رهكَذا فَسه
  .» األذْكَارِ « ، وقد أوضحته يف كتاب مالك ابن أنسٍ ،واخلَطَّايب، واحلميدي وآخرونَ : األعالم 

  باب حترمي اهلجران بني املسلمني فوق ثالثة أيام -٢٨٠
  إال لبدعة يف املهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو حنو ذلك 

  .} إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم { :  قال اللَّه تعاىل
 .} وال تعاونوا على اإلمث والعدوان { :  وقال تعاىل

ال تقَاطَعوا ، وال تدابروا « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٥٩١
متفق  »وال حيلُّ ملُسلمٍ أنْ يهجر أخاه فَوق ثَالث . ، وال تباغضوا ، وال حتاسدوا ، وكُونوا عباد اللَّه إخواناً 

  .عليه 

ال حيلُّ ملُسلمٍ أنْ يهجر « : وعن أيب أيوب رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٥٩٢ 
  .متفق عليه  »يلتقيان ، فيعرِض هذا ويعرِض هذا ، وخيرهما الَّذي يبدأ بالسالمِ : أخاه فوق ثَالث لَيالٍ 
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تعرض األعمالُ يف «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال وع -١٥٩٣
 يهأخ نوبي هنبي ترًءا كَانئاً ، إال اميش بِاللَّه رِكشريٍء ال يكُلِّ امر اللَّه لميس ، فيغفناُء ،  كُلِّ اثنني وخـحش

  .رواه مسلم  »اتركُوا هذَينِ حتى يصطلحا  :فيقُولُ 

إنَّ الشيطَانَ قَد « : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال  -١٥٩٤ 
  .ه مسلم روا »يئس أنْ يعبده املُصلُّون يف جزيرة العربِ ولكن يف التحرِيشِ بينهم 

 » رِيشحهم  »التقَاطُعقُلُوبِهم وت وتغيري اإلفساد.  

ال حيـلُّ ملسـلمٍ أنْ   «  قال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -١٥٩٥ 
  . »يهجر أخاه فوق ثَالث ، فمن هجر فَوق ثالث فمات دخل النار 

  .رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري  

 ١٥٩٦-  عمس هأن هنحابِي رضي اللَّه علمي الصقَالُ السلمي ، وياألس ردبن أيب حد دراشٍ حدأيب خر نوع
  .واه أبو داود بإسناد صحيح ر.» من هجر أخاه سنةً فَهو كَسفْك دمه « : النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 

ال يحـلُّ ملُـؤمنٍ أنْ   «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنًَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٥٩٧ 
 ، هلَيع لِّمسولْي ، لْقَهثَالثٌ ، فَلْي بِه تفَإنْ مر ، ثَالث قناً فَومؤم رجكَا يف يهرتاش الم، فقَدالس عليه دفَإن ر
رةن اهلجم املُسلِّم جرباَء باإلمثِ ، وخ فَقَد ، هلَيع دري رِ ، وإنْ لَماألج«.  

  .إذا كَانت اهلجرةُ للَّه تعاىل فَلَيس من هذَا يف شيٍء : قال أبو داود . رواه أبو داود بإسناد حسن  

  الثالث  باب النهي عن تناجي اثنني دونَ -٢٨١
ال يفهمه   بغري إذنه إال حلاجة وهو أن تيحدثا بلسان  

 .} إمنا النجوى من الشيطان { :  قال اللَّه تعاىل

ثَةً، فَال إذا كَانوا ثَال«  :قَال  وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٩٨
 ثونَ الثَّالد انى اثْناجنتعليه  »ي متفق.  
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  .»ال يضرك: فأربعة ؟ قَالَ : قُلْت البنِ عمر  :قَالَ أبو صاحل : ورواه أبو داود وزاد  

دارِ خالد بن عقبةَ الـيت   كُنت أنا وابن عمر عند: عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ قَالَ :  »املُوطأ « ورواه مالك يف  
يف السوقِ ، فَجاَء رجلٌ يريد أنْ يناجِيه ، ولَيس مع ابنِ عمر أحد غَيري، فَدعا ابن عمر رجالً آخر حتـى  

اللَّه صـلّى اُهللا علَيـه   استأخرا شيئاً ، فإني سمعت رسولَ : كُنا أربعةً ، فقال يل وللرجلِ الثَّالث الَّذي دعا 
  .» ال يتناجى اثْنان دونَ واحد «  :وسلَّم يقُولُ 

إذا كُنتم ثَالثة، فَال «  :قال  وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٥٩٩
ى ختْترِ حتونَ اآلخد اناجى اثْننتي هحزِني ل أنَّ ذَلكأج ناسِ ، مطُوا بالنعليه »ل متفق.  

٢٨٢- باب النهي عن تعذيب العد والدابةب 
  واملرأة والولد بغري سبب شرعي أو زائد على قدر األدب

وبالوالدين إحساناً وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلنـب  { : قال اللَّه تعاىل
  .} الصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم؛ إن اللَّه ال حيب من كان خمتاالً فخوراً و

عذِّبت امرأةٌ يف هرة «  :قَال  وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّْ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٦٠٠
لنار ، ال هي أطْعمتها وسقَتها ، إذ هي حبستها وال هي تركتها تأكُلُ حبستها حتى ماتت ، فَدخلَت فيها ا

  .متفق عليه  »من خشاشِ األرض 

  .وهي هوامها وحشراتها : بفتح اخلاء املعجمة ، وبالشنيِ املعجمة املكررة » خشاش األرضِ « 

ريشٍ قَد نصبوا طَيراً وهم يرمونه وقَد جعلُوا لصاحبِ الطَّيرِ كُلَّ خاطئـة  وعنه أنه مر بفتيان من قُ -١٦٠١
 رمع قُوا فَقَالَ ابنتفَر مرع ا ابنا رأوفَلَم ، هِملبن نلَ هذا ؟: مفَع ولَ اللَّه  منن فَعلَ هذا ، إنَّ رساللَّه م لَعن

  .متفق عليه  .م لَعن من اتخذَ شيئاً فيه الروح غَرضاً صلّى اُهللا علَيه وسلَّ

 » ضالْغر«  : ى إلَيهمريُء الَّذي يوالش ، و اهلَدفبفتح الغني املعجمة ، والراِء وه.  
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متفق عليه  .تصبر الْبهائم  نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنَّ :وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قَال  -١٦٠٢
  .تحبس للْقَتلِ : ، ومعناه 

لَقَد رأيتين سابِع سبعة من بين مقرن مالنـا   :وعن أيب علي سويد بنِ مقَرن رضي اللَّه عنه ، قَالَ  -١٦٠٣
  .اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنْ نعتقَها خادم إالَّ واحدةٌ لَطمها أصغرنا فأمرنا رسولُ

  . »سابِع إخوة يل «  :ويف رواية . رواه مسلم 

كُنت أضرِب غالماً يل بالسوط، فَسمعت صوتاً من  :وعن أيب مسعود البدرِي رضي اللَّه عنه قَال  -١٦٠٤
م أفْهم الصوت من الْغضب، فَلَما دنا مني إذا هو رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه فَلَ »اعلَم أبا مسعود «  :خلفي 

ال أضـرب  : فَقُلْـت   »اعلَم أبا مسعود أنَّ اللَّه أقْدر علَيك منك على هذا الغالمِ «  :وسلَّم فَإذا هو يقُولُ 
  .مملُوكاً بعده أبداً 

 ويف رو اية:  هبتهي ني ميد نطُ موقَطَ السفَس.  

 ويف رواية : اللَّه تعاىل فَقَال  :فقُلْت هوجل رو حول اللَّه ها رسي:  »   أو ، ـارالن ـكتلْ، لَلَفَحفْعت لَم ا لوأم
 ارالن تكرواه مسلم  »ملَس . الروايات هذ.  

من ضرب غُالماً له حداً مل « : عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  وعنِ ابنِ -١٦٠٥
 قَهتعأن ي هفإن كَفَّارت ، هأو لَطَم ، هرواه مسلم  »يأت.  

األنبـاط ، وقـد    سٍ من وعن هشام بن حكيم بن حزامٍ رضي اللَّه عنهما أنه مر بالشامِ على أنا -١٦٠٦
 :ويف رِواية  يعذَّبونَ يف اخلَراجِ ،: قًيل  ما هذا ؟ :أُقيموا يف الشمس ، وصب على رؤوسهِم الزيت ، فَقَال 

 زيةوا يف اجلبِسح.  امشلَّم : فَقَال هوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهرس تعلسم دهلُ يقُو أش : »  عـذِّبإن اللَّه ي
 »األنبـاطُ  «  رواه مسلم . فَدخل على األمريِ ، فحدثَه ، فَأمر بِهم فخلُّوا  »الذين يعذِّبونَ الناس يف الدنيا 

  .الفالَّحونَ من العجمِ
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 علَيه وسلَّم حماراً موسوم الوجه رأى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا: وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال  -١٦٠٧
واللَّه ال أسمه إال أقْصى شيٍء من الوجه ، وأمر بِحمارِه ، فَكُوِي يف جاعرتيه ، فهو  :، فأَنكَر ذلك ؟ فَقَال 

  .رواه مسلم  .أولُ من كوى اجلَاعرتينِ 

 » انرتاجلاع«  :ا الوركَييتاحر نبل الدن حو.  

لعن اللَّه الَّذي ومسه : مر علَيه حمار قد وسم يف وجهِه فقَال : وعنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٦٠٨
  .رواه مسلم » 

  .وعنِ الوسمِ يف الوجه ، عن الضربِ يف الوجه لَّم نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس:ويف رواية ملسلم أيضاً 

 الناربباب حترمي التعذيب  -٢٨٣
  يف كل حيوان حىت النملة وحنوها

إن « :بعثنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف بعـث فَقـال    :عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -١٦٠٩
ثُم قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه   »فأحرِقُوهما بالنارِ « اهما لرجلَينِ من قُريش مس »وجدتم فُالناً وفُالناً 

إني كُنت أمرتكم أن تحرقُوا فُالناً وفُالناً ، وإنَّ النار ال يعذب بِها إال اللَّـه ،  «  :وسلَّم حني أردنا اخلُروج 
  .اه البخاري رو »فَإنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما 

كُنا مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف سفَر ، فَانطَلَق  :وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَال  -١٦١٠ 
اُهللا علَيه وسلَّم  حلَاجته ، فَرأينا حمرةً معها فَرخان ، فَأَخذْنا فَرخيها ، فَجاءت احلُمرةُ تعرِش فجاَء النيب صلّى

من حرق هذه «  :ورأى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها، فَقال  »من فَجع هذه بِولَدها ؟ ردوا ولَدها إليها «  :فقال 
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .  »إنه ال ينبغي أنْ يعذِّب بالنارِ إالَّ رب النارِ «  :قَالَ . نحن : قُلْنا  »؟ 

  .موضع النملِ مع النملِ : معناه  »قَريةَ نملٍ « : قوله 
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  باب حترمي مطل غلين حبق طلبه صاحبه -٢٨٤
  .} إن اللَّه يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { :  قال اللَّه تعاىل

 }ن أمانته فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤمت{ :  وقال تعاىل

مطْلُ الغنِي ظُلْم، وإذَا «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٦١١ 
 عبتلًيٍء فَلْيلى مع كُمدأح عليه » أُتبِع متفق.  

  .أُحيلَ  »أُتبِع « معنى  

 ِإلنسان يف هبة مل يسلمها إىل املوهوب لهباب كراهة عود ا -٢٨٥
وكراهية شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو  ويف هبة وهبها لولده وسلمها أو يسلمها

  أخرجه عن زكاة أو كفارة وحنوها وال بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه

الَّذي يعود يف هبته «  :قَالَ  ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أن رسولَ اللَّ -١٦١٢ 
 هئيف قَي عليه  »كَالكَلبِ يرجع متفق.  

  ويف رواية : » أكُلُهفَي هئيف قَي وديع قيُء ، ثُّمثلِ الكَلْبِ يكَم ، هيف صدقَت رجِعثَلُ الَّذي يم «.  

  ويف رواية : »دالعائ  هئيف قَي كالعائد هتبيف ه «.  

حملْت على فَرسٍ يف سبيلِ اللَّه فأَضاعه الَّذي كَـانَ  : وعن عمر بن اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦١٣ 
ال «  :فَقَـالَ    علَيه وسـلَّم  عنده ، فَأردت أنْ أشتريه ، وظَننت أنه يبيعه بِرخصِ ، فسألت النيب صلّى اُهللا

 هئيف قي دائكَالْع هقَتدائد يف صمٍ ، فَإنَّ الْعهربِد طَاكَهوإن أع كقَتيف صد دعال تو رِهشتعليه  »ت متفق.  

  .جاهدينتصدقْت بِه على بعض املُ: معناه  »محلْت على فَرسٍ يف سبيلِ اللَّه «  :قوله  
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  باب تأكيد حترمي مال اليتيم -٢٨٦
  .} إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف بطوم ناراً وسيصلون سعرياً { :  قال اللَّه تعاىل

  .} وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن { :  وقال تعاىل
خري، وإن ختالطوهم فإخوانكم، واهللا يعلم املفسد ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم { :  وقال تعاىل

 .} من املصلح 

 اجتنِبوا السبع املُوبِقَـات ، « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٦١٤ 
، والسحر وقَتلُ النفْسِ اليت حرم اللَّه إالَّ بِاحلق ، وأكْـلُ  الشرك بِاللَّه  :يا رسولَ اللَّه وما هن ؟ قال : قَالُوا 

  .متفق عليه  »والتولِّي يوم الزحف ، وقذف املُحصنات املُؤمنات الغافالت . الربا ، وأكْلُ مال اليتيمِ 

 » املُوبِقَات«  لكَاتاملُه.  

  اباب تغليظ حترمي الرب -٢٨٧
الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس؛ ذلـك  { :  قال اللَّه تعاىل

بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا، وأحل اللَّه البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلـه مـا   
الدون، ميحق اللَّه الربا ويريب الصدقات سلف وأمره إىل اللَّه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خ

  .اآلية}  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وذروا ما بقي من الربا { :  إىل قوله تعاىل}  
انظر احلديث (وأما األحاديث فكثرية يف الصحيح مشهورة؛ منها حديث أيب هريرة السابق يف الباب قبله 

 ) .١٦٠٩رقم 

 ١٦١٥- عودسن ابنِ معقَالَ  و هنرضي اللَّه ع : »لهباَ وموكلَ الرلَّم آكوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهرس نلَع« 
   . رواه مسلم 

  .» وشاهديه ، وكَاتبه « : زاد الترمذي وغريه  
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  باب حترمي الرياء -٢٨٨
  .} ين حنفاء وما أمروا إال ليعبدوا اللَّه خملصني له الد{ :  قال اللَّه تعاىل

  .} ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس { :  وقال تعاىل
 .} يراؤون الناس وال يذكرون اللَّه إال قليالً { :  وقال تعاىل

قَالَ اللَّه «  :م يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّ: وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦١٦ 
  .رواه مسلم  »أنا أغْىن الشركَاِء عنِ الشرك ، من عملَ عمال أشرك فيه معى غَيرِى ، تركْته وشركَه  :تعاىل 

ناسِ يقْضى يـوم الْقيامـة   إنَّ أولَ ال« : مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعنه قَالَ  -١٦١٧
قَاتلْت فيـك حتـى   : فَما عملْت فيها ؟ قَالَ : عليه رجلٌ استشهِد ، فَأُتى بِه ، فَعرفَه نِعمته ، فَعرفَها ، قالَ 

 تهِدشتاس :ق رِيء ، فَقَدقالَ جألنَ ي قَاتلْت كنلكت ، وى قالَ كَذَبتح هِهجلى وع بحفَس بِه رأُم يلَ ، ثُم
فما عملْـت  : قالَ . ورجل تعلَّم الْعلّم وعلَّمه ، وقَرأ الْقُرآنَ ، فَأتى بِه ، فَعرفَه نِعمه فَعرفَها . أُلْقى يف النارِ 

كَذَبت ، ولكنك تعلَّمت الْعلْم وعلَّمتـه ،  : ، وقَرأت فيك الْقُرآنَ ، قَالَ تعلَّمت الْعلْم وعلَّمته : فيها ؟ قالَ 
هو قَارِىٌء ، فَقَد قيلَ ، ثُم أمر ، فَسحب على وجهِه حتى أُلْقى يف النارِ ، ورجـلٌ  : وقَرأت الْقرآن ليقالَ 
أعو ، هلَياللَّه ع عا وسفَهرفَع ، هنعم فَهفَعر ى بِهاملَال ، فَأُت افأصن نلْت فيها ؟ قال : قال . طَاه مما عما : فَم

هو جواد : كَذَبت ، ولكنك فَعلْت ليقَالَ : قَالَ . تركت من سبيلٍ تحب أنْ ينفَق فيها إالَّ أنفَقْت فيها لَك 
  .رواه مسلم  »ثُم أمر بِه فَسحب علَى وجهِه ثُم ألْقى يف النار فَقَد قيلَ ، 

  .شجاع حاذق : بفتح اجليم وكسر الراَء وباملد أى  »جرِيء « 

 ١٦١٨-  اساً قَالُوا لَهما أنَّ نهنرضي اللَّه ع رمابنِ ع نعقُو: ويننا فَنالطلى سلُ عخدا نا إنم الفبِخ لُ هلُم
كُنا نعد هذا نِفَاقاً على عهد رسـولِ اللَّـه   : نتكَلَّم إذا خرجنا من عندهم ؟ قالَ ابن عمر رضي اللَّه عنهما 

  .رواه البخاري .  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

مـن  «: قالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ضي اللَّه عنه قَالَ وعن جندب بن عبد اللَّه بنِ سفْيانَ ر -١٦١٩ 
 ى بِهئرى اللَّه ياَئري نوم ، اللَّه بِه عمس عمعليه » س متفق.  
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  .ورواه مسلم أيضاً من رِواية ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما  

  » عمس« يددشبت  اهنعميمِ ، واًء : املاس ريللن لَهعم رهأش » اللَّه بِه عمس«  أي :   ، ـةاميالْق مـوي هحفَض
أظْهـر  : أي  »راَءى اللَّه بِـه  «من أَظْهر للناسِ الْعمل الصاحلَ ليعظُم عندهم : أي  »من راَءى « : ومعىن 
ترِيرقِ سؤوس اخلَالئلى رع ه.  

من تعلَّم علْماً مما « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٢٠  
ضاً مرع بِه يبصيإالَّ ل هلَّمعتلَّ ال يجو زع اللَّه هجو ى بِهغتبي  ـةاميالْق موي ةاجلَن فرع جِدي ا ، لَمينالد ن« 

  .واألحاديثُ يف الباب كثريةٌ مشهورةٌ . رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ . رِحيها : يعىن 

 باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء -٢٨٩

أَرأَيت الرجلَ الذى يعملُ : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قيل لرسولِ اللَّه :عن أيب ذَر رضي اللَّه عنه قَال  -١٦٢١
  .، رواه مسلم » تلْك عاجِلُ بشرى املُؤمنِ «  :الْعملَ من اخليرِ ، وحيمده الناس عليه ؟ قال 

  باب حترمي النظر إىل املرأة األجنبية  -٢٩٠
  لغري حاجة شرعية واألمرد احلسن

  .} قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم { :  قال اللَّه تعاىل
  .} إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً { :  وقال تعاىل
  .} يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور { :  وقال تعاىل
  .} إن ربك لباملرصاد { :  وقال تعاىل

كُتب على ابنِ آدم نصيبه من : نِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ع -١٦٢٢ 
الْعينان زِناهما النظَر ، واُألذُنان زِناهما االستماع ، واللِّسانُ زِناه الْكَالم ، والْيد : الزنا مدرِك ذلك ال حمالَةَ 

والر ، طْشا الْباهزِن هكَذِّبي أو جالْفر ذلك قدصى ، ويمنتيى ووها اخلُطَا ، والْقَلْب ياهلُ زِنج« .  

  .وهذا لَفْظُ مسلمٍ ، وروايةُ الْبخاري مختصرةٌ . متفق عليه 
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 ١٦٢٣- وس هلَيلّى اُهللا عنِ النيب صع هرضي اللَّه عن رِياخلُد يدأيب سع واجلُلُوسِ يف «  :لَّم قَالَ وعن اكُمإي
 ، قَاتقَالُوا  »الطُّر : دِسنا بجمال نا مول اللَّه مالَنسارثُ فيها : يدحتن .   ـهلَيـلّى اُهللا عص ولُ اللَّهفَقالَ رس

«  :وما حق الطَّرِيق يارسولَ اللَّـه ؟ قَـالَ   : لُوا قَا »فإذا أبيتم إالَّ اْلس ، فأَعطُوا الطَّرِيق حقَّه «  :وسلَّم 
  .متفق عليه  »غَض البصر ، وكَف األذَى ، ورد السالمِ ، واألمر بِاملَعروف والنهى عنِ املُنكَرِ 

فنِية نتحدثُ فيها فَجاَء رسـولُ  كُنا قُعوداً باأل: وعن أيب طلْحةَ زيد بنِ سهلٍ رضى اللَّه عنه قَالَ  -١٦٢٤
إنما قَعدنا لغري ما بأس : فَقُلنا  »مالكُم وملَجالسِ الصعدات ؟ «  :فَقَام علينا فقال  اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 »، ورد السالم ، وحسن الكَـالم  غَض البصرِ : إما ال فَأدوا حقَّها «  :قال . قَعدنا نتذاكر ، ونتحدثُ : 
  .رواه مسلم 

  » عداتن » الصوالعي ادالص مالطُّرقَات : أي . بض.  

«  :سألْت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عن نظَرِ الفجأة فَقَال: وعن جرِير رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٢٥ 
  .واه مسلم ر »اصرِف بصرك 

١٦٢٦-  ا قَالَتهلَمةَ رضي اللَّه عنس أم عنو:  ،يمونهم هدنلَّم وعوس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صسر دنع تكُن
فَقُلْنا  »احتجِبا منه «  :فَأَقْبلَ ابن أم مكتوم ، وذلك بعد أنْ أُمرنا بِاحلجابِ فَقَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

أفَعميـاوان  « :ال يبصرنا ، وال يعرِفُنا ؟ فقَال النيب صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  : يا رسولَ اللَّه ألَيس هو أعمى : 
  .حديثٌ حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقَالَ  »أنتما ألَستما تبصرانِه ؟ 

ال ينظُـر الرجـلُ إىل   « : وعن أيب سعيد رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٦٢٧
 رأةُ إىلعورة الرجلِ ، وال املَرأةُ إىل عورة املَرأة ، وال يفْضى الرجلُ إىل الرجلِ يف ثوبٍ واحد ، وال تفْضى املَ

 دبِ الواحيف الثَّو أةرواه مسلم  »املَر.  
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  باب حترمي اخللوة باإلجنبية -٢٩١
 .} وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب { :  قال اللَّه تعاىل

اكُم والـدخولَ  إي« : وعن عقْبةَ بن عامرٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٦٢٨ 
  .متفق عليه  »الْحمو املَوت ،«  :، فَقَالَ رجلٌ من األنصارِ أفَرأيت الْحمو ؟ قالَ  »علَى النساِء 

 » موالْح«  هنِ عموابن أخيه ، واب ، يهجِ كأخوالز قَرِيب.  

ال يخلُونَّ أحدكُم « : سول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ ر -١٦٢٩ 
  .متفق عليه  »بِامرأة إالًَّ مع ذي محرمٍ 

حرمةُ نِساِء املُجاهـدين  «  :قَال رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن بريدةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٣٠
قَاعدين كَحرمة أمهاتهم ، ما من رجل من الْقَاعدين خيْلُف رجالً من املُجاهدين يف أهله ، فَيخونـه  علَى الْ

ثُم الْتفت إلينا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا  »فيهِم إالَّ وقَف له يوم الْقيامة ، فَيأخذُ من حسناته ما شاَء حتى يرضي 
  .رواه مسلم  »ما ظَنكُم ؟ « : علَيه وسلَّم فَقَالَ 

 باب حترمي تشبه الرجال بالنساء -٢٩٢
  والنساء بالرجال يف لباس وحركة وغري ذلك

ـ  :عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٦٣١ الِ، لَعن رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم املُخنثني من الرج
  .واملُترجالت من النساِء 

لَعن رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم املُتشبهني من الرجالِ بِالنساِء ، واملُتشبهات مـن النسـاِء   : ويف رواية  
  .رواه البخاري  .بِالرجالِ 

ولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم الرجل يلْبس لبسةَ املرأة لَعن رس: وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قال  -١٦٣٢ 
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح . ، واملرأة تلْبِس لبسةَ الرجلِ 
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قَوم معهـم  : صنفَان من أهلِ النارِ ملْ أرهما « : قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قَال  -١٦٣٣
  ـنِمةكَأس نهوسؤر ،التائم يالتمم عارِيات اس ، ونِساء كاسياترِبونَ بِها النضابِ الْبقَرِ يياطٌ كأذْنس

  .اه مسلم رو »الْبخت املائلَة ال يدخلن اجلنةَ ، وال جيِدنَ رِحيها ، وإنَّ رِحيها لَيوجد من مِسرية كذَا وكَذَا 

تسـتر بعـض بـدنِها ،    : معناه : من شكْرِها وقيل  »عارِيات «  من نعمة اللَّه: أي  »كاسيات « معىن  
قيل  »مائالت «  ومعىن. تلْبِس ثَوباً رقيقاً يصف لَونَ بدنِها : وقيل . وتكْشف بعضه إظْهاراً لجمالها وحنوه 

يعلِّمن غَريهن فعلَهن املذْموم ، وقيل مـائالت  : أي» مميالت «  للَّه تعاىل وما يلزمهن حفْظُه ،عن طاعة ا: 
«  و. وهى مشطَةُ الْبغايا : مائالت ميتشطْن املشطَةَ املَيالَء : يمشني متبخترات ،مميالت ألكْتافهن ، وقيلَ 

يكبرنها ويعظِّمنها بلَـف  : أي  »رؤوسهن كَأسنِمة الْبخت «  .يمشطْن غَيرهن تلْك املشطَةَ :  »ت مميال
  .عمامة أو عصابة أو نحوه 

 باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار -٢٩٣

ال تأْكُلُوا بِالشمالِ ، فَإنَّ «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال رسولُ اللَّ: عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال  -١٦٣٤
 همالبِش برشطَانَ يأكُل وييرواه مسلم  »الش.  

ال يـأْكُلَن أحـدكُم   « : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٦٣٥
مالا بِشبِه نربشال يو ، ا . هبِه ربيشو همالأْكُلُ بِشطَانَ ييمسلم  »فَإنَّ الش رواه.  

إنَّ الْيهود والنصـارى ال   :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٦٣٦
 مفوهالونَ ، فَخبِغصعليه  »ي متفق.  

 اديف  : املُر ذْكُرـنكَما س هنع هيفَمن ، وادا السوأم ، رةمح أو فْرةيضِ بِصأسِ األبوالر يةرِ اللِّحعش ابضخ
  .الْباب بعده ، إن شاء اللَّه تعاىل 
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 باب ي الرجل واملرأة عن خضاب شعرمها بسواد -٢٩٤

أُتى بايب قُحافَةَ والد أيب بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّه عنهما يـوم فـتحِ    :اللَّه عنه قَال  عن جابرٍ رضي -١٦٣٧
غَيروا هذا واجتنبوا السواد «  :مكَّةَ ورأسه ولحيته كالثَّغامة بياضاً ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .رواه مسلم »

 باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس -٢٩٥
  دون بعض ، وإباحة حلقه كله للرجل دون املرأة

  .متفق عليه. نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ القَزعِ: عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ -١٦٣٨

ه وسلَّم صبِياً قَد حلق بعض شعر رأسه وتـرِك بعضـه،   رأى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَي: وعنه قَالَ  -١٦٣٩
  .» احلقُوه كُلَّه أو اتركُوه كُلَّه «  :فَنهاهم عن ذَلك وقَال 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ على شرط البخارِي ومسلم  

١٦٤٠- فَر رضي اللَّه عاللَّه بنِ جع دعب فَرٍ رضي اللَّه وعنل آلَ جعهلَّم أموس هلَيلّى اُهللا عما أنَّ النيب صهن
فجِىَء بِنا  »بنِي أخى  ادعوا يل « : ثُم قَال  »ال تبكُوا على أخى بعد الْيوم « : عنه ثَالثاً ، ثُم أتاهم فَقَالَ 

رواه أبو داود بإسناد صحيح على شـرط  . فَأَمره ، فَحلَق رؤوسنا  »ق ادعوا يل احلالَّ«  :كَأَننا أفْرخ فَقَال 
  .البخاري ومسلمٍ 

رواه  .نهى رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنْ حتْلق املَرأةُ رأسها  :وعن على رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٤١
  . النسائى 

  شر وهو حتديد األسنانل الشعر والوشم والوباب حترمي وص -٢٩٦
وقال ألختذن من . إن يدعون من دونه إال إناثاً وإن يدعون إال شيطاناً مريداً، لعنه اللَّه{ :  قال اللَّه تعاىل

 عبادك نصيباً مفروضاً، وألضلنهم وألمنينهم وآلمرم فليبتكن آذان األنعام، وآلمرم فليغرين خلق اللَّه
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يا رسولَ اللَّه إنَّ : عن أسماَء رضي اللَّه عنها أنَّ امرأَةً سألت النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالت و -١٦٤٢ 
وصولة لَعن اللَّه الْواصلة والْم« : ابنتي أصابتها الْحصبةُ ، فتمرق شعرها ، وإني زوجتها ، أفَأَصلُ فيه ؟ فقال 

  .متفق عليه  »

  لَةَ « : ويف روايةتوصلَةَ ، واملُسالواص« .  

اليت تصلُ شـعرها ، أو شـعر   :  »والْواصلة «  انتشر وسقَطَ ،: هو بالراِء ، ومعناه  »فَتمرق « : قَولَها  
  .اليت يوصلُ شعرها : » واملَوصولة « . غريها بشعرٍ آخر 

  .اليت تسأَلُ من يفْعلُ ذلك لَها :  »واملُستوصلَةُ «  

  .وعن عائشة رضي اللَّه عنها نحوه ، متفق عليه  

 ١٦٤٣-   ـنةً ماول قُصنتر وبنعلَى امل حج عام هةَ رضي اللَّه عنعاويمسع م همن أنحالر دبن عب دمحي نعو
رٍ كَانعفَقَالَ ش رِسييف يد ح ت:  ى عنهنلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص النيب تع؟ ، مس اؤكُملَمع نأي ةينل املَديا أه

  .متفق عليه  »إنًما هلَكَت بنو إسرائيل حني اتخذَها نِساؤهم «  :مثْلِ هذه ويقُولُ 

رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم لَعـن الْواصـلَةَ واملُستوصـلَةَ ،    وعنِ ابنِ عمر  -١٦٤٤
  .متفق عليه . والْواشمة واملُستوشمة 

ت لعن اللَّه الْواشمات واملُستومشات واملُتنمصات ، واملُتفلِّجـا  :وعن ابنِ مسعود رضي عنه قَال  -١٦٤٥ 
 رأَةٌ يف ذلكام لَه لْقِ اللَّه ، فَقَالَتخ راتين ، املُغسلحلّى اُهللا : فَقَالَ. لولُ اللَّه صسر نلَع نم نوما يل ال ألْع

م عنـه فَـانتهوا   وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُ{ : علَيه وسلَّم وهو يف كتاب اللَّه ؟ ، قَالَ اللَّه تعاىل 
  .متفق عليه ] .  ٧: احلشر [   }

والنامصةُ هي اليت تبرد من أسنانِها ليتباعد بعضها من بعضٍ قَليالً وتحسنها وهو الْوشـر ،  :  »املُتفَلِّجةُ « 
اليت تأمر من يفْعلُ بِها   :واملُتنمصةُ ه ليـصيـر حسناً ، هي اليت تأْخذُ من شعرِ حـاجب غَيرِها ، وترقِّقُ :

 كذَل .  
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  باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغريمها -٢٩٧
 وعن نتف األمرد شعر حليته عند أول طلوعه 

« : لنيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جده رضي اللَّه عنه ، عنِ ا -١٦٤٦
 يامةالْق ممِ يولاملُس ورن هفَإن ، بيفُوا الشتنقَـالَ   »الَ ت ، ةحسن انِيدبأَس يوالنسائ ، يذمروالت أبو داود رواه

  .هو حديثٌ حسن : الترمذي 

 ١٦٤٧- هنةَ رضي اللَّه عشعائ وعن لَّم : ا قَالَتوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صس « :قَالَ رسل عمالً لَيعم من
 دو را فهنرأم رواه مسلم » عليه.  

 باب كراهية االستنجاء باليمني -٢٩٨
  ومس الفرج باليمني من غري عذر

١٦٤٨- لَيلّى اُهللا ععنِ النيب ص هنادةَ رضي اللَّه عأيب قَت لَّم قَال عنوس ه : » كُمـذَنَّ  . إذَا بال أحدفَالَ يأْخ
  . »ذَكَره بِيمينِه ، والَ يستنجِ بِيمينِه ، والَ يتنفَّس يف اإلناِء 

  .ويف الْباب أحاديثٌ كَثريةٌ صحيحةٌ . متفق عليه  

  واحد لغري عذر ، أو خف واحدة باب كراهة املشي يف نعلٍ -٢٩٩
 ة لبس النعل واخلف قائماً لغري عذر وكراه

ال ميشِ أحدكُم يف نعلٍ « : قَالَ  عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنًَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٦٤٩
  . »واحدة ، لينعلْهما مجيعاً ، أو ليخلَعهما مجيعاً 

  هِما« ويف روايةفحيل مجيعاً  أو « هعلي متفق .  

إذَا انقَطَع شسع نعلِ أحدكُم ، فال « : مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعنه قَال  -١٦٥٠
  .رواه مسلم  »ميشِ يف األخرى حتى يصلحها 
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رواه . ى اُهللا علَيه وسلَّم نهى أنْ ينتعلَ الرجلُ قَائمـاً  وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّ -١٦٥١
  .أبو داود بإسناد حسنٍ 

 باب النهي عن ترك النار يف البيت عند النوم -٣٠٠
  وحنوه سواء كانت يف سراج أو غريه

١٦٥٢- وس هلَيلّى اُهللا عا عنِ النيب صمهرضي اللَّه عن مرنِ علَّم قَال عنِ اب : »  كُمـوتيار يف بكُوا النرتال ت
  .متفق عليه  »حني تنامونَ 

فَلَمـا  . احترق بيت بِاملدينة على أهله من اللَّيـلِ   :وعن أيب موسى األشعري رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٥٣
 »إنَّ هذه النار عدو لكُم ، فَإذَا نِمـتم فأطْفئُوهـا   «  :بِشأْنِهِم قَال حدثَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

  .متفق عليه 

غَطُّوا اإلناء ، وأوكئُـوا  « : قَال  وعن جابِر رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٦٥٤
قُوا الْباب ، وأغْلقَاَء ، واًء ، السإن فباباً ، والَ يكْش حقَاًء ، والَ يفتلُّ سطَانَ ال حييراجِ ، فإنَّ الشئُوا السأطف

ضِسقَةَ تلْ ، فَإنَّ الفُويفَلْيفْع اللَّه معوداً ، ويذْكُر اس هائعلى إن ضرعإال أنْ ي كُمدأح جيِد لِ فإنْ لَمعلى أه رِم
هتبي البيت مسلم  »م رواه.  

  .تحرِق :  »تضرِم «  الفأْرةُ ، و:  »الفُويِسقَةَ « 

 باب النهي عن التكلف -٣٠١
  وقول ما ال مصلحة فيه مبشقة وهو فعلُ

  .} قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني { :  قال اللَّه تعاىل

  .رواه البخاري . نهينا عنِ التكلُّف  : وعن ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَ -١٦٥٥
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يا أَيها الناس من علـم  : دخلْنا على عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه فَقَال  :وعن مسروق قَال  -١٦٥٦
قَال اللَّه . اللَّه أعلَم : أن تقُولَ لما ال تعلَم  اللَّه أعلَم ، فإنَّ من الْعلْمِ: شيئاً فَلْيقُلْ به ، ومن لَم يعلَم ، فلْيقُلْ 

  .رواه البخاري } قلْ ما أسأْلُكُم عليه من أجرٍ وما أنا من املُتكَلِّفني { : تعاىل لنبيه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

٣٠٢- وشق اجليب باب حترمي النياحة على امليت ، ولطم اخلد 
  بالويل والثبور  ونتف الشعر وحلقه ، والدعاء 

امليت يعذَّب يف قَربِه « : قَال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن عمر بنِ اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٥٧
 هبِما نِيح علَي« .  

  .متفق عليه  »ما نِيح علَيه «  :ويف رواية  

لَيس منـا مـن   «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ وعن  -١٦٥٨
 ليةى اجلَاهوععا بِدود ، وباجلُي قوش ، وداخلُد برعليه  »ض متفق.  

ضي اللَّه عنه ، فَغشي علَيه، ورأْسه يف حجرِ امرأَة وجِع أبو موسى األشعري ر :وعن أيب بردةَ قَالَ  -١٦٥٩
أنا برِيٌء ممن برِيَء منـه  : من أهله ، فَأَقْبلَت تصيح بِرنة فَلَم يستطع أنْ يرد علَيها شيئاً ، فَلَما أفَاق ، قَال 

وس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صاقَّةَ ، رسوالش ، واحلَالَقة ، قَةالالص نرِيَء معليه لَّم ب متفق.  

 والشاقَّةُ «. اليت تحلق رأسها عند املُصيبة : » واحلَالقَةُ  «اليت ترفَع صوتها بالنياحة والندبِ : »  الصالقَةُ «
  .اليت تشق ثَوبها » 

من « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : املُغرية بنِ شعبةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  وعن -١٦٦٠
 يامةم الْقوي هعلَي ا نِيحبِم ذَّبعي هفَإن ، هليع عليه  »نِيح متفق.  

أخذَ علَينا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا  :رضي اللَّه عنها قَالَت  النون وفَتحها بِضم  وعن أم عطيةَ نسيبةَ  -١٦٦١
  .متفق عليه  .علَيه وسلَّم عند البيعة أنْ ال ننوح 
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رضي اللَّـه عنـه ،    أُغْمي علَى عبد اللَّه بنِ رواحةَ :وعنِ النعمان بنِ بشريٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٦٦٢
ما قُلْت شيئاً إالَّ : فقَال حني أفَاق . تعدد علَيه : واجبالَه ، واكذَا ، واكَذَا : فَجعلَت أُخته تبكي ، وتقُولُ 

  .، رواه البخارِي  أنت كَذَلك ؟: قيل يل 

شـكْوى ، فَأَتـاه    ى سعد بن عبادةَ رضي اللَّه عنهٍ اشتكَ: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قَال  -١٦٦٣
 رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يعوده مع عبد الرحمنِ بنِ عوف ، وسعد بنِ أيب وقَّاص، وعبد اللَّـه بـن  

. ال يا رسـولَ اللَّـه   : قَالُوا  أَقُضى؟« :لَ مسعود رضي اللَّه عنهم ، فلما دخلَ عليه ، وجده يف غَشية فَقا
«  :فَلما رأى الْقَوم بكاَء النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بكَـوا ، قَـالَ  . فَبكَى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

نِ ، وال بِحيعِ الْعبِدم ذِّبعال ي ون ؟ إنَّ اللَّهمعسبِهذَا أالَ ت عذِّبي نالْقَلْبِ ، ولَك نز«   سـانِهإىل ل ارأشو »
 محري عليه  »أو متفق.  

النائحةُ إذَا لَم «: قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن أيب مالك األشعري رضي اللَّه عنه قالَ -١٦٦٤
  .رواه مسلم »م يوم الْقيامة وعلَيها سربالٌ من قَطران، ودرع من جربٍتتب قَبل موتها تقَا

 ١٦٦٥-  املُبايعات قَالَت نم أَةرنِ امع يابِعالت يدبنِ أيب أُس أُسيد ولُ اللَّـه  : وعنسا رنا أخذ علَييمكَانَ ف
أَنْ ال نخمش وجهاً، والَ ندعو ويالَ : عروف الَّذي أخذَ علَينا أنْ ال نعصيه فيه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يف امل

  .شعراً  ، وال نشق جيباً ، وأنْ ال ننثُر 

  .رواه أبو داود بإسناد حسنٍ 

ما من ميت يموت، « :  علَيه وسلَّم قَالَ وعن أيب موسى رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه صلّى اُهللا -١٦٦٦ 
 »أهكَذَا كُنت ؟ ، : واجباله ، واسيداه أو نحو ذَلك إالَّ وكِّل بِه ملَكَان يلْهزانِه : فَيقُوم باكيهم ، فَيقُولُ 

  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقال 

 » زفْ :  »اللَّهدرِ الديف الص دعِ الْيمجب ع.  

اثْنتان يف الناسِ هما « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٦٧
 كُفْر بِهِم : تلى املَية عياحبِ ، والنسيف الن نمسلم  »الطَّع رواه.  
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 منيان واملنجالنهي عن إتيان الكه باب -٣٠٣
والعوحنو ذلك  اف وأصحاب الرمل ، والطوارق باحلصى وبالشعرير  

١٦٦٨-  ا قَالَتهنةَ رضي اللَّه عشعائ فَقَالَ  :عن ، انعنِ الْكُه اسلَّم أُنوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صأَلَ رسس
يا رسولَ اللَّه إنهم يحدثُوننا أحياناً بشيٍء فيكُونُ حقّاً ؟ فَقَالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا : وا فَقَالُ لَيسوا بِشيٍء«  :

 »بـة  فَيقُرها يف أذُن وليه ، فَيخلطُونَ معها مائَةَ كذْ. تلْك الْكَلمةُ من الْحق خيْطَفُها اجلني «  :علَيه وسلَّم 
 هعلي فَقتم.  

إنَّ « : ويف رواية للبخارِي عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنها سمعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـولُ  
 نانزِلُ يف العناملالئكَةَ ت  حابرِ وهو الستاِء ، فيسميف الس يقُض راألم ذْكُرفَت ، همعسع ، فَيمطَانُ السيالش ق

 أنفُِسهِم دنع نم ا مائَةَ كَذْبةهونَ معبفيكْذ ، انإىل الْكُه يهوحفَي« .  

 ا «  :قولُههقُرا : أي : هو بفتح الياء ، وضم القاف والراِء  »فَييهلقانُ « . يبفتح العني  »والْعن.  

بنت أيب عبيد ، عن بعضِ أزواجِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ورضي اللَّه عنها عنِ النيب  وعن صفيةَ -١٦٦٩
رواه  »من أتى عرافاً فَسأَلَه عن شىٍء ، فَصدقَه ، لَم تقْبلْ لَه صالةٌ أربعني يوماً«  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال 

  .م مسل

 :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم يقُـولُ   : وعن قَبِيصةَ بن املُخارِق رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٧٠
 تباجل نم ، قةُ ، والطَّرافَةُ ، والطَّرييالْع« .  

زجر الطَّيرِ ، وهو أنْ يتيمن أو يتشـاَءم  : هو الزجر ، أي :  الطَّرق :، وقال   رواه أبو داود بإسناد حسن 
:  »والْعيافَـةُ  «  :قال أبو داود : بِطَريانِه ، فَإنْ طَار إىل جهة الْيمني تيمن ، وإنْ طَار إىل جهة الْيسارِ تشاَءم

  .اخلَطُّ 

  .لى الصنم والكَاهن والساحرِ ونحوِ ذلك اجلبت كَلمةٌ تقَع ع: » الصحاح « قال اجلَوهري يف  

من اقْتبس علْمـاً  «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عباسِ رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٦٧١
  .ود بإسناد صحيح رواه أبو دا »من النجومِ ، اقْتبس شعبةً من السحرِ زاد ما زاد 
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قُلْت يا رسول اللَّه إنى حديثٌ عهد بِجاهلية ، وقـدّ   :وعن معاويةَ بنِ احلَكَم رضي اللَّه عنه قَال  -١٦٧٢
رجالٌ يتطَيرونَ ومنا : قُلْت » فَال تأْتهِم « : جاَء اللَّه تعاىل باإلسالم ، وإنَّ منا رجاالً يأتونَ الْكُهانَ ؟ قَال 

كَانَ نيب « : ومنا رِجالٌ يخطُّونَ ؟ قَالَ : قُلْت » ذلك شىٌء جيِدونه يف صدورِهم ، فَالَ يصدهم «  :؟ قال 
 فَذاك ، طَّهخ افَقو نط ، فَمخاِء يبِياألن نرواه مسلم  »م.  

نهى عن ثَمنِ الْكَلْبِ  رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وعن أيب مسعود الْبدرِي  -١٦٧٣
  .متفق عليه » ، ومهرِ الْبغي وحلْوان الْكاهنِ 

٣٠٤- رباب النهي عن التطي  
 .فيه األحاديث السابقة يف الباب قبله

ال عـدوى وال طيـرةَ   « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :  وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ -١٦٧٤
  .متفق عليه » كَلمةٌ طيبةٌ «  :وما الْفَألُ ؟ قَالَ : قالوا  »ويعجِبىن الفألُ 

ال عدوى وال طيرةَ ،  :يه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٦٧٥
  .متفق عليه  »وإنْ كَان الشؤم يف شىٍء ، فَفي الدارِ ، واملَرأة والفَرسِ 

١٦٧٦-  رلَّم كَانَ ال يتطَيوس هلَيلّى اُهللا عص أنَّ النيب هناللَّه ع يدةَ رضريب نوع .   ـو داود بإسـنادأب ُواهر
  .صحيحٍ 

ذُكرت الطَّيرةُ عند رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فقَالَ : وعن عروةَ بنِ عامرِ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٧٧
ى باحلَسنات إالَّ أنت ، اللَّهم ال يأت: أحسنها الْفَألُ ، وال ترد مسلماً ، فَإذا رأى أحدكُم ما يكْره ، فَلْيقُلْ  :

  . رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ  حديثٌ صحيح  »وال يدفَع السيئات إالَّ أنت ، وال حولَ وال قُوةَ إالَّ بك 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٠٥- اط باب حترمي تصوير احليوان يف بس  
  أو درهم أو خمدة أو دينار أو وسادة وغري ذلك أوحجر أو ثوب 

 واألمر بإتالف الصورمي اختاذ الصورة يف حائط وستر وعمامة وثوب وحنوها وحتر

إنَّ الَّذين يصنعونَ هذه « : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٦٧٨
  .متفق عليه  »أحيوا ما خلَقْتم : م الصور يعذَّبونَ يوم الْقيامة ، يقَالُ هلُ

١٦٧٩-  ا قَالَتةَ رضي اللَّه عنهشائع نوع:    ترـتس قَـدفَرٍ وس نلَّم موس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر مقَد
لَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صرس آها رمتاثيلُ ، فَلَم امٍ فيهرةً يل بِقوهه وقَالَ سهنَ وجلولَّم توس ه:    ـةُ أشـدشائيا ع
فَقَطَعناه ، فَجعلنـا منـه وِسـادةً أو    : قَالَت » الناسِ عذاباً عند اللَّه يوم الْقيامة الَّذين يضاهون خبلْقِ اللَّه ، 

  .متفق عليه  .وِسادتين 

 » امرالق« ه ، رِ القَافبكس و : رتوةُ « . السهالسو«  يهو لَةمني املُهحِ السـدي  : بِفَتي نيفَّةُ تكون بالص
  .هي الطَّاق النافذُ يف احلَائط : الْبيت ، وقَيلَ 

كُـلُّ  « : يه وسلَّم يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٦٨٠
فَإنْ كُنت ال بد فَاعٍالً : قَالَ ابن عباسٍ »مصورٍ يف النارِ يجعلُ لَه بِكُلِّ صورة صورها نفْس فَيعذِّبه يف جهنم 

 يهوح فما ال رو رجعِ الشنعليه  .، فَاص متفق.  

من صور صورة يف الدنيا ، كُلِّـف  « :سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : لَ وعنه قَا -١٦٨١
  .متفق عليه  »أنْ ينفُخ فيها الروح يوم الْقيامة ولَيس بِنافخٍ 

إنَّ أشد « : ولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ سمعت رس: وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٨٢ 
  .متفق عليه » الناسِ عذَاباً يوم الْقيامة املُصورونَ 

اللَّه  قَالَ« : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٨٣ 
متفـق   »ومن أظْلَم ممن ذهب يخلُق كَخلْقى ، فَلْيخلُقُوا ذَرةً أو ليخلُقُوا حبةً ، أو ليخلُقُوا شعريةً  :تعاىل 
  .عليه 
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ال تدخلُ املَالئكَةُ بيتـاً  « : ل وعن أيب طَلْحةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَا -١٦٨٤
  .متفق عليه  »فيهٍ كَلْب وال صورةٌ 

وعد رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جِبرِيـلُ أنْ يأتيـه،   : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٦٨٥ 
إنا ال : فقَالَ . صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَخرج فَلَقيه جبرِيلٌ فَشكَا إلَيه فَراثَ عليه حتى اشتد على رسول اللَّه 

  .رواه البخاري  .ندخلُ بيتاً فيه كَلْب وال صورةٌ 

  .أبطأَ ، وهو بالثاِء املثلثة : » راثَ « 

 ١٦٨٦-  ا قَالَتهنةَ رضي اللَّه عشائع نعو :داعيف  و المالس هلَيرِيلُ علَّم جبوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللًه صسر
 قَالَت ، هاعةُ ومل يأتالس لْكت اَءتفَج ، هيأنْ يأت ةاعقُولُ : سي وهو هدي نا مهحعصاً ، فَطَر هدكَانَ بيو:  »

لُهسال رو هدعاللَّه و فلخا يريره  » مس كَلْبٍ حتْت وفَإذا جِر ، فَتالْت فَقالَ . ثُم:  » لَ هذا الْكَلْبخى دتم
فَقَال رسولُ اللَّه صـلّى اُهللا  : واللَّه ما دريت بِه ، فأمر به فَأُخرِج، فَجاَءه جبرِيلُ علَيه السالم : فَقُلْت  »؟ 

منعىن الْكلْب الذى كَانَ يف بيتك و إنا ال ندخلُ : فقالَ » عدتىن ، فَجلَست لك ولَم تأتىنو«  :علَيه وسلَّم 
  .رواه مسلم  »بيتا فيه كَلْب وال صورةٌ 

أال أبعثُك على : قال يل علي بن أيب طَالبٍ رضي اللَّه عنه  :وعن أيب التياحِ حيانَ بنِ حصنيٍ قَالَ  -١٦٨٧
 .فاً إالَّ سويته ما بعثَين علَيه رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ؟ أنْ ال تدع صورةً إالَّ طَمستها، وال قَبرا مشرِ

 ملرواه مس.  

٣٠٦- باب حترمي اختاذ الكلب إال لصد أو ماشية أو زرعي 

١٦٨٨- نِ عما عنِ ابهنر رضي اللَّه عقُولُ : ملَّم يوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صرس تعىن  « : قَالَ مسمن اقْـت
 رياطَانمٍ قكُلَّ يو رِهأج نم قُصني هفإن يةاشم أو ديعليه  »كَلْباً إال كَلْب ص متفق.  

  اطٌ « : ويف روايةريق« .  

من أمسك كَلْبـاً،  «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :  هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ وعن أيب -١٦٨٩
  .متفق عليه  »فَإنه ينقُص كُلَّ يومٍ من عمله قرياطٌ إالًَّ كَلْب حرث أو ماشية 
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س بِكَلْبِ صيد ، وال ماشية وال أرضٍ فَإنه ينقُص من أجرِه قرياطَـان  منِ اقْتىن كَلْباً لَي« : ويف رواية ملسلم 
  . »كُلَّ يومٍ 

 باب كراهية تعليق اجلرس يف البعري وغريه من الدواب -٣٠٧
  وكراهية استصحاب الكلب واجلرس يف السفر

ال تصحب املَالئكَـةُ  « : لُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسو: عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٦٩٠
 سرج أو ا كَلْبفْقَةً فيهرواه مسلم  »ر.  

  .رواه مسلم  »اجلرس من مزامري الشيطَان « : وعنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٦٩١

  .ح على شرط مسلم رواه أبو داود بإسناد صحي

 باب كراهة ركوب اجلالَّلة وهي البعري أو الناقة اليت تأكل العذرة ، -٣٠٨
  فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب حلمها ، زالت الكراهة

اإلبلِ أنْ  نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ اجلَالَّلَة يف: عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال  -١٦٩٢
  .يركَب علَيها 

  .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ 

  باب النهي عن البصاق يف املسجد  -٣٠٩
 منه إذا وجد فيه واألمر بترتيه املسجد عن األقذار  واألمر بإزالته

لبصاق يف املسجِد خطيئَـةٌ،  ا« : قَال  عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٦٩٣
  .متفق عليه  »وكَفَّارتها دفْنها 

  ترابه ا حتْتارِيهوفَي ، هوحالً ونمر راباً أوت جِدا إذا كانَ املسفْنِهاد بِدـاىن يف   . واملرويقالَ أبو احملاسـن الر
 وقيل » البحر « كتابه ، :ا إخبِدفْنِه ادصـاً ،   املُرصجم بلَّطـاً أوم جِدا إذا كَانَ املْسأم ، جِداملس نا مهاجر
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ـ  ة وتكـثري  فَدلَكَها علَيه بِمداسه أو بِغريِه كَما يفْعلُه كثري من اجلهالِ، فَلَيس ذلك بِدفْن بلْ زِيادةٌ يف اخلطيئَ
فَع نعلى مو ، جِدللقَذَرِ يف املَس ِسلَهغي أو رِهغَي أو بيده أو بِهذلك بِثَو دعب حهسملَ ذلك أنْ ي.  

١٦٩٤-   اطـاً ، أوخم لَةبارِ الْقأى يف جِدلَّم روس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صا أنَّ رسهةَ رضي اللَّه عنشعائ نوع
  .يه متفق عل. بزاقاً ، أو نخامةً ، فَحكَّه 

إنَّ هذه املساجِد ال تصلُح « : قَالَ  وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٦٩٥
 آنالْقُر اىل ، وقَراَءةعكْرِ اللَّه تذل يا هملِ وال القَذَرِ ، إنهذا الْبو نىٍء مشل« ا قالَ رسكَم ـلّى  أوولُ اللَّه ص

  .رواه مسلم . اُهللا علَيه وسلَّم 

  باب كراهة اخلصومة يف املسجد  -٣١٠
  ونشد الضالة والبيع والشراء واِإلجارة وحنوها من املعامالت،  ورفع الصوت فيه

من مسع رجالً ينشد : سلَّم يقُولُ عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنه سمع رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه و -١٦٩٦
  .رواه مسلم »ال ردها اللَّه علَيك ، فإنَّ املساجد لَم تبن هلذا : ضالَّةً يف املسجِد فَلْيقُلْ 

: أَو يبتاع يف املسجد ، فَقُولُوا إِذا رأَيتم من يبِيع « : وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٩٦٧
: رواه الترمـذي وقـال    .»ال ردها اللَّه علَيك: ال أَربح اللَّه تجارتك ، وإِذا رأَيتم من ينشد ضالَّةً فَقُولُوا 

  .حديث حسن 

١٦٩٨-  جِديف املَس دشالً نجأَنَّ ر هناللَّه ع يةَ رضدريب ن؟ : فَقَالَ وع مـرا إِيلَّ اجلَملَ اَألحعد فَقَـالَ   من
  .رواه مسلم  »ال وجدت إِنما بنِيت املَساجِد لما بنِيت لَه « رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   وعن عمرو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيه ، عن جده رضي اللَّه  -١٦٩٩
   رـعش يـهف دشني الَّةٌ ، أَوض فيه دشنأَنْ تو ، جِدي املسبعِ فيالباِء ورنِ الشى عهن .  ، اودـــو دأَب رواه

  .حديثٌ حسن : والترمذي وقال 

كُنت يف املَسجِد فَحصبين رجلٌ ، فَنظَـرت   :يزيد الصحايب رضي اللَّه عنه قالَ وعنِ السائبِ بنِ  -١٧٠٠
: من أَين أَنتما ؟ فَقَـاال  : اذهب فأْتين بِهذينِ فَجِئْته بِهما، فَقَالَ : فَإِذَا عمر بن اخلَطَّابِ رضي اللَّه عنه فَقَالَ 
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لَو كُنتما من أَهلِ الْبلَد ، َألوجعتكُما ، ترفَعان أَصواتكُما في مسجِد رسولِ اللَّـه  : الطَّائف ، فَقَالَ من أَهلِ 
  .رواه البخارِي  صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ؟

٣١١- باب ناثاً أو غريههي من أكل ثوماً أو بصالً أو كُر 
  حة كريهة عن دخول املسجد قبل زوال رائحته إال لضرورةمما له رائ

يعين  من أَكَلَ من هذه الشجرة  :عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧٠١
 ا  الثُّومنجِدسم نبعليه  »فال يقْر متفق.  

  .» مساجِدنا «  :واية ملسلم ويف ر 

من أَكَلَ من هذه الشجرة فَـال  «  :قَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٠٢
  .متفق عليه  »يقْربنا ، وال يصلِّني معنا 

من أَكَلَ ثُومـاً أَو بصـالً ،   « : قَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عنه قَالَ وعن جابِرٍ رضي اللَّه  -١٧٠٣
  .متفق عليه  »فَلْيعتزلْنا ، أَو فَلْيعتزلْ مسجدنا 

دنا ، فَإِنَّ املَالئكَةَ تتـأَذَّى ممـا   من أَكَلَ الْبصلَ ، والثُّوم ، والْكُراث ، فَال يقْربن مسجِ : ويف رواية ملُسلمٍ 
 و آدمنب هنيتأَذَّى م« .  

١٧٠٤-  هتطْبي خفَقَالَ ف ةعاجلُم موي خطَب هأَن هناللَّه ع يضنِ اخلَطَّابِ رب رمع نعو:  اسا النهأَي كُمإِن ثُم
الْبصلَ ، والثُّوم ، لَقَد رأَيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم إِذَا  : راهما إِالَّ خبِيثَتينِ تأْكُلُونَ شجرتينِ ما أُ

رواه مسلم  . طبخاً وجد رحيهما من الرجلِ في املَسجِد أَمر بِه ، فَأُخرِج إِىل الْبقيعِ، فَمن أَكَلَهما ، فَلْيمتهما
.  
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  باب كراهية االحتباء يوم اجلمعة واإلمام خيطب -٣١٢
 فيفوت استماع اخلطبة وخياف انتقاض الوضوء  ألنه جيلب النوم

١٧٠٥-  ةوبنِ احلى عهلَّم نوس هلَيلّى اُهللا عص بِيه النأَن نهاللَّه ع يضر ، يننِ أَنسٍ اجلُهب اذعم عنوي ةعاجلُم م
 طُبخي اماِإلمقَاال . وأبو داود ، والترمذي و رواه : نسيثٌ ححد.  

٣١٣- ي م بابدخل عليه عشر ذي احلجة ن 
حيعن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حىت يض يوأراد أن يضح  

١٧٠٦-  ا قَالَتهناللَّه ع يلَمةَ رضس أُم نولُ : علَّم قَالَ رسوس هلَيلّى اُهللا عص اللَّه : »  ـحبذ كَانَ لَه نم
 يحضئاً حىت ييش أَظْفَاره ال منره وعش نذَنَّ مأْخة ، فَال يجي احلاللُ ذلَّ هفَإِذا أُه ، هحذْبم  »يلسم واهر.  

٣١٤- باب النن احللف مبخلوق هي ع  
  والسماء واآلباء  ملالئكةكالنيب والكعبة وا

  واحلياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فالن 
 واألمانة ، وهي من أشدها ياً 

إِنَّ اللَّه تعاىل ينهاكُم « : عنِ ابنِ عمر ، رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، قَالَ  -١٧٠٧
لحأَنْ ت تمصيل أَو ، بِاللَّه فلحفاً ، فلْيالكَانَ ح نفَم ، كُمعليه »فُوا بابائ متفق.  

  »فمن كَانَ حالفاً ، فَال يحلف إِالَّ بِاللَّه ، أَو ليسكُت « :  ويف رواية يف الصحيح  

ال «: قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : لَ وعن عبد الرحمنِ بن مسرةَ ، رضي اللَّه عنه قَا -١٧٠٨
 كُمي ، وال بابائفوا بِالطَّواغرواه مسلم  »حتْل.  

صـنمهم  : أَي :  »هـذه طاغيـةُ دوسٍ   « : جمع طاغية ، وهي األصنام ، ومنه احلديثُ : » الطَّواغي  «
  .مجع طاغُوت ، وهو الشيطانُ والصنم  »بالطَّواغيت « : مسلم وروِي يف غَريِ . ومعبودهم 

١٧٠٩-ول اللَّه صأَنَّ رس ي اللَّه عنهدة رضريب لَّم قالوعنوس هلَينا«:لّى اُهللا عس مفلي ةمن حلَف بِاَألمان«.  
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  .حديثٌ صحيح ، رواه أَبو داود بإِسناد صحيحٍ  

١٧١٠- هلَّم : قال  وعنوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهفقال «  :قال رس ، حلف اِإلسـالمِ  : من نإِين برِيٌء م
  .رواه أبو داود . »فإِن كانَ كاذباً ، فَهو كما قَالَ ، وإِنْ كَان صادقاً ، فلَن يرجِع إِىل اِإلسالَمِ سالماً

١٧١١- هي اللَّه عنن عمر رضعنِ ابقُولُ والً يجر عمس ها أَنم :، بةمر  الَ والْكعع نرِ  :فقالَ ابيبِغ فلحال ت
 »من حلف بِغيرِ اللَّه ، فَقد كَفَر أَو أَشـرك  «  :اللَّه ، فإِين سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 

  .سن حديثٌ ح: رواه الترمذي وقال 

  لهالْعلماِء قو ضر بعوفس : » أشرك لَّم قَالَ »كَفر أَووس هلَيلّى اُهللا عص وِي أَنَّ النيبكما ر يظغلعلَى الت : »
 كراُء شيالر« .  

 باب تغليظ اليمني الكاذبة عمداً -٣١٥

١٧١٢- بِيأَنَّ الن هني اللَّه عرض ودعنِ مسنِ ابلَّم قال  عوس هلَيلّى اُهللا عـريٍء  « : صالِ امعلَى م حلف من
ثُم قرأَ علينا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم مصداقَه : قَالَ  »مسلمٍ بغيرِ حقِّه ، لقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُ 

إىل ]  ٧٧: آل عمـران  [  }ين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليالً إِنَّ الَّذ{ : من كتاب اللَّه عز وجلَّ 
 رِ اآليةه : آخعلي فَقتم.  

وعن أَيب أُمامةَ إِياسِ بنِ ثعلبةَ احلَارِثي رضـــي اللَّه عنه أَن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم   -١٧١٣
الَ لَه رجلٌ فَق »وحرم علَيه الْجـنةَ. منِ اقْتطع حق امرِيٍء مسلمٍ بِيمينِه ، فَقَد أَوجب اللَّه لَه النار « : قالَ 

  .رواه مسلم  »وإِنْ كان قَضيباً من أَراك «  :وإِنْ كَانَ شيئاً يِسرياً يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : 

١٧١٤-  لَّم قالَ وعنوس هلَيلّى اُهللا عص ا عن النيبمهني اللَّه عنِ الْعاصِ رضنِ عمرِو بب اللَّه دعب : » رائالْكَب
 : وسمالْغ نيمفْسِ ، والْيلُ النقتن ، ويدالالْو قُوقعو ، بِاللَّه اكررواه البخاري  »اِإلش.  

: قـالَ  يا رسول اللَّه مـا الْكَبـائر ؟    :عرابِيا جاَء إِىل النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقال أَن أَ: ويف رواية له  
» بِاللَّه راكماذا ؟ :قَالَ  »اِإلش قالَ  ثُم : » وسمالْغ نيمالْي«  ؟ قال : قُلْت وسمالْغ نيا الْيممي  « : والَّـذ

عطقْترِيٍء مسلم ،  يالَ امم«  بيها كاذف ونيٍ هنِي بِيميع.  
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٣١٦- باب ندب ماً منها منيٍن حلف على يفرأى غريها خري ، 
  ر عن ميينهأن يفعل ذلك احمللوف عليه ، مث يكفِّ

... «: لّى اُهللا علَيه وسـلَّم قَالَ يل رسولُ اللَّه ص: عن عبد الرحمنِ بنِ سمرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧١٥
  .متفق عليه  »وإِذَا حلَفْت علَى يمنيٍ ، فَرأَيت غَيرها خيراً منها ، فأْت الَّذي هو خير ، وكفِّر عن يمينك 

١٧١٦- وس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهأَنَّ رس هناللَّه ع يةَ رضرريأَيب ه نـنيٍ  « : لَّم قالَ وعملَى يحلَف ع من
 ريخ وي هلْ الَّذفْعولْي ، ينِهمي نع كَفِّرا ، فَلْيهنراً ميا خهرمسلم  »فَرأَى غَي رواه.  

ي واللَّه إِنْ شاَء اللَّه إِن« : وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧١٧
 ريخ وي هالَّذ تيين ، وأَتيمي نع تا إِالَّ كَفَّرنهراً ميى خأَر نيٍ ، ثُمملَى يع فعليه » الَ أَحل متفق.  

َألنْ يلَج أَحدكُم يف « : ه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَي: وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧١٨
هلَيض اللَّه عالَّيت فَر هتكَفَّار يطعأَنْ ي ناىل معت اللَّه دنع لَه آثَم هليف أَه ينِهمعليه  »ي متفق.  

 قولُه : » اجليِمِ  »يلَج يددشتحِ الَّالمِ ، ويها: بِفَتى فماديت وقولُه  أَي ، كَفِّرالَ يو ، :» بالثاِء املثلثة ،  »آثَم
 إِثْماً : أَي أَكْثَر.  

  باب العفو عن لغو اليمني  -٣١٧
  ، وهو ما جيري على اللسان بغري قصد اليمني  وأنه ال كفارة فيه

  ال واهللا ، وبلى واهللا ، وحنو ذلك: كقوله على العادة 
اللَّه باللغو يف أميانكم ولن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارتـه إطعـام   ال يؤاخذكم { :قال اللَّه تعاىل 

عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيـام؛  
 .} ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم؛ واحفظوا أميانكم 

يف   }ال يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغو يف أَيمانِكُم {:أُنزِلَت هذه اآليةُ : الَت وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَ -١٧١٩
  .رواه البخاري  .ال واللَّه ، وبلى واللَّه : قَولِ الرجلِ 
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 باب كراهة احللف يف البيع وإن كان صادقاً -٣١٨

احلَلف منفَقَةٌ «: سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : لَ عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَا -١٧٢٠
  .متفق عليه  »للسلْعة ، ممحقَةٌ للْكَسبِ 

إِيـاكُم  « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُـولُ  : وعن أَيب قَتادةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٢١
 قحمي ثُم فِّقني هعِ ، فَإِنييف الْب فةَ احللكَثْررواه مسلم » و.  

  باب كراهة أن يسأل اِإلنسان بوجه اهللا عز وجل غري اجلنة -٣١٩
 وكراهة منع من سأل باهللا تعاىل وتشفَّع به 

ال يسأَلُ بوجـه اللَّـه إِالَّ   «  :للَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ رسولُ ا: عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قَال  -١٧٢٢
  .رواه أبو داود  »اجلَنةُ 

منِ استعاذَ بِاللَّه ، «  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٧٢٣
 ومن ، يذُوهفَـإِنْ ملْ  فأَع ، ئُوهوفاً فَكَافرمع كُمع إِلَيصن نوه ، ومفَأَجِيب ، اكُمعد نمو ، طُوهفَأَع ، أَل باللَّهس

حـديِثٌ صـحيح ، رواه أَبـو داود ،     »أَنكُم قَد كَافَأْتموه  تجِدوا ما تكَافئُونه به ، فَادعوا لَه حتى تروا 
  .نسائي بأسانيد الصحيحني وال

  باب حترمي قوله شاهنشاه للسلطان وغريه  ٣٢٠
 ، وال يوصف بذلك غري اهللا سبحانه وتعاىل  ألن معناه ملك امللوك

ه عـز  إِنَّ أَخنع اسمٍ عند اللَّ«  :عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٧٢٤
 اَألمالك كلى ممسلٌ تجلَّ رلَيه  »وجمتفق ع.  

  .مثْلُ شاهنشاه  »ملك اَألمالك « قال سفْيانُ بن عيينةَ  
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 باب النهي عن خماطبة الفاسق واملبتدع وحنومها بسيدي وحنوه -٣٢١

ال تقُولُوا للْمنافقِ سيد ، « : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ: عن بريدةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٢٥
  .رواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ  »فَإِنه إِنْ يك سيداً ، فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ 

 باب كراهة سب احلُمى -٣٢٢

رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم دخلَ على أُم السائبِ ، أَو أُم املُسيبِ  عن جابرٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ -١٧٢٦
ال « : فَقَالَ  احلُمى ال بارك اللَّه فيها ،: قَالَت  »تزفْزِفني ؟  أَو يا أُم املُسيبِ  مالَك يا أُم السائبِ «  :فقَالَ 

ي احلُمبست يدبثَ احلدخ ريالْك بذْهين آدم ، كَما يطَايا بخ بذْها تهرواه مسلم  »ى ، فَإِن.  

 » نيفْزِفزت«  أَي : ناهعةً ، ومكَةً سريعحر نيكحرتالتاِء وبـالزاي املكـررة والفـاء    : ت بضم وهو ، دعترت
  .ررة والقافني املكررة ، وروِي أَيضاً بالراِء املك

 باب النهي عن سب الريح ، وبيان ما يقال عند هبوا -٣٢٣

ال « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : عن أَيب املُنذرِ أَبي بنِ كَعبٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٢٧
هكْرما ت متأَيفَإِذَا ر ، يحوا الربسرِ ما : ونَ ، فَقُولُوا تيا وخيها فرِ مييحِ وخالر هرِ هذيخ نم أَلُكسا نإِن ماللَّه

 بِه ترما أُم ما فيها وشر رشيحِ والر هذه رش نم وذُ بِكعنو ، بِه ترـديثٌ  : رواه الترمذي وقَالَ  »أُمح
  .حسن صحيح 

الريح مـن  : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : يب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ وعن أَ -١٧٢٨
ريلُوا اللَّه خسا ، ووهبسا فَال توهمتأَيذَابِ ، فَإِذا ري بالعأْتتو ، ةمحي بِالرأْتت حِ اللَّهورتا ، واسه يذُوا باللَّهع

  .رواه أبو داود بإِسناد حسنٍ » من شرها 

  .أَي رحمته بِعباده : هو بفتح الراِء  »من روحِ اللَّه «  :قوله صلّى اُهللا علَيه وسلَّم         
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١٧٢٩-  ا قَالَتهاللَّه عن يضةَ رشائع لّى اُهللا: وعنص بِييح قـالَ   كَانَ النالـر فَتصلَّم إِذا عوس هلَيع : 
» رشا ، وهرش نوذُ بك مأَعو ، بِه لَتر ما أُرسيا ، وخيها فرِ ميخا ، وهريخ أَلُكإِين أَس ميهـا ،  اللَّهما ف

 لَت بِهما أُرس رشرواه مسلم  »و.  

 باب كراهة سب الديك -٣٢٤

ال تسـبوا  « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن زيد بنِ خالد اجلُهين رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٣٠
 ظُ للصالةوقي هفَإِن ، يكصحيح » الد رواه أبو داود بإِسناد.  

 مطرنا بِنوء كذا:باب النهي عن قول اِإلنسان  -٣٢٥

صلَّى بِنا رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم صـالَةَ الصـبحِ    :عن زيد بنِ خالد رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٣١
اذَا قَالَ ربكُم ؟ هلْ تدرون م :بِاحلُديبِية يف إِثْرِ سماٍء كَانت من اللَّيل ، فَلَما انصرف أَقْبلَ على الناسِ ، فَقَال 

أَصبح من عبادي مؤمن يب، وكَافر ، فأَما من قالَ مطرنا بِفَضلِ : قَالَ «  :قَالَ . اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُوا » 
رنا بِنوِء كَذا وكذا ، فَذلك كَـافر يب  مط: اللَّه ورحمته ، فَذلك مؤمن يب كَافر بالْكَوكَبِ ، وأَما من قالَ 

  .متفق عليه  »مؤمن بالْكَوكَبِ

  .املَطَر : هنا  السماُءو     

 يا كافر: باب حترمي قوله ملسلم  -٣٢٦

إِذا قَالَ الرجــلُ  « :  قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٧٣٢
 يهَألخ : هلَيع تعجإِالَّ را قَالَ وما ، فَإِنْ كَان كَمهدا أَحاَء بِهب ر ، فَقَدا كَافعليه » ي متفق.  

١٧٣٣- أَيب ذَر نلَّم وعوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر عمس هأَن هي اللَّه عنضقُولُ رـا  » : يعد ـالً   منجر
  .رجع : « حار » . متفق عليه « علَيه ولَيس كَذلك إِالَّ حار عدو اللَّه ،: بالْكُفْرِ ، أَو قَالَ 

 باب النهي عن الفُحش وبذاِء اللِّسان -٣٢٧
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لَيس املُؤمن بالطَّعان «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه : عن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٣٤
  .حديثٌ حسن: رواه الترمذي وقال »، وال اللَّعان ، وال الْفَاحشِ ، وال الْبذيء 

نَ الْفُحش يف شيٍء ما كَا« : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَاَل  -١٧٣٥
 هانٍء إِالَّ زياُء يف شا كَانَ احلَيوم ،هحديثٌ حسن: رواه الترمذي، وقال  »إِالَّ شان.  

  باب كراهة التقعري يف الكالم  -٣٢٨
   بالتشدق وتكلُّف الفصاحة

 واستعمال وحشي اللغة ودقائق اإلعراب يف خماطبة العوام وحنوهم 

قَالَها ثَالثاً  »هلَك املُتنطِّعون « : مسعود رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  عنِ ابنِ -١٧٣٦
  .رواه مسلم . 

  .املُبالغونَ يف اَألمورِ :  »املُتنطِّعونَ «  

إِنَّ « :رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعنِ عبد اللَّه بنِ عمرو بنِ العاصِ -١٧٣٧
  . »اللَّه يبغض الْبليغَ من الرجالِ الَّذي يتخلَّلُ بِلسانِه كَما تتخلَّلُ الْبقَرةُ 

  .حديثٌ حسن : رواه أَبو داود ، والترمذي ، وقال 

١٧٣٨- لَّم قَالَ وعوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صسما أَنَّ رهناللَّه ع يضر اللَّه دبنِ عابِرِ بج ن : كُمبأَح نإِنَّ م
أَبإِيلَّ ، و كُمضغإِنَّ أَبالقاً ، وأَخ كُمناسأَح ، يامةالْق موساً يلجي منم بِكمأقْرإِيلَّ ، و ، ةامالْقي مي يونم كُمدع

حديثٌ حسن ، وقد سبق شرحه يف باب حسنِ : رواه الترمذي وقال  »الثَّرثَارونَ ، واملُتشدقُونَ واملُتفَيهِقُونَ 
  .اخلُلقِ 

 خبثَت نفسي: باب كراهة قوله  -٣٢٩

ال يقُولَن أَحدكُم خبثَت نفْسي « : ي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال عن عائشة رضي اللَّه عنها عنِ النبِ -١٧٣٩
  .متفق عليه  »لَقست نفِْسي : ، ولكن ليقُلْ 
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  .ولكن كَرِه لَفْظَ اخلُبث  »لَقست « معنى خبثَت غَثَيت ، وهو معنى : قالَ الْعلَماُء  

 ماًتسمية العنب كر باب كراهة -٣٣٠

ال تسـموا الْعنـب   «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٤٠
 ملاملُس مفإِنَّ الْكَر ، معليه  »الْكَر وهذا لفظ مسلمٍ . متفق.  

  ايةا الْ«  :ويف رومنِ فَإِنماملُؤ قَلْب مم  »كَرويف رواية للبخاري ومسل:  »  قلْـب ما الْكَرمإِن مقُولُونَ الْكري
  .» املُؤمنِ 

الْكَـرم،  : ال تقُولُـوا  «  :وعن وائلِ بنِ حجرٍ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٧٤١
نلَكلَةُ : قُولُوا  واحلبو ، بنرواه مسلم  »الْع.  

  .بفتح احلاِء والباِء ، ويقال أيضاً بإِسكان الباِء  »احلبلَةُ « 

 باب النهي عن وصف حماسن املرأة لرجل -٣٣١
  ال حيتاج إىل ذلك لغرض شرعي كنكاحها وحنوه

ال تباشرِ املرأَةُ املَرأَةَ « : رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ: عنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٤٢
  .متفق عليه  »، فَتصفَها لزوجِها كَأَنه ينظُر إِلَيها 

  اللهم اغفر يل إن شئت: باب كراهة قول اِإلنسان يف الدعاء  -٣٣٢
 بل جيزم بالطلب

اللَّهم : ال يقُولَن أَحدكُم « : رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  عن أَيب هريرةَ -١٧٤٣
 ئْتيل إِنْ ش راغْف : لَه كْرِهال م هأَلَةَ ، فإِنزِمِ املَسيعل ، ئْتين إِنْ شمحار معليه  »اللَّه متفـــق.  

  . »ولكن ، ليعزِم ولْيعظِّمِ الرغْبةَ ، فَإِنَّ اللَّه تعاىل ال يتعاظَمه شـيٌء أَعطَاه « : رواية ملُسلمٍ ويف  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فَلْيعزِمِ إِذا دعا أَحدكُم ، « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٤٤
 قُولَنال يأَلَةَ ، واملَس : لَه كْرهتسال م هين ، فَإِنطفَأَع ، ئْتإِنْ ش معليه »اللَّه متفق.  

 ما شاء اهللا وشاء فالن: باب كراهة قول  -٣٣٣

١٧٤٥- لّى اُهللا عص بِينِ النه عناللَّه ع يضر انمنِ اليفَةَ بذَيح لَّم قالَ عنوس هقُولوا « : لَيماشاَء اللَّه : ال ت
  .رواه أبو داود بإِسناد صحيح »ما شاَء اللَّه ، ثُم شاَء فُالنٌ : وشاَء فُالنٌ ، ولكن قُولوا 

  باب كراهة احلديث بعد العشاء اآلخرة -٣٣٤
فأمـا احلـديث احملـرم أو    . سواءاملراد به احلديث الذي يكون مباحاً يف غري هذا الوقت وفعله وتركه 

املكروه يف غري هذا الوقت أشد حترمياً وكراهة، وأما احلديث يف اخلري كمـذاكرة العلـم وحكايـات    
الصاحلني ومكارم األخالق واحلديث مع الضيف ومع طالب حاجة وحنو ذلك فال كراهة فيه، بل هـو  

األحاديث الصحيحة على كل مـا  وقد تظاهرت . مستحب، وكذا احلديث لعذر وعارض ال كراهة فيه
 .ذكرته

 عن أَيب برزةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يكره النـوم قبـلَ العشـاءِ    -١٧٤٦
  .متفق عليه . واحلَديثَ بعدها 

رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم صلَّى العشاَء يف آخرِ حياتـه،   وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ -١٧٤٧
أَرأَيتكُم لَيلَتكُم هذه ؟ فَإِنَّ على رأْسِ مئَة سنة ال يبقَى ممن هو على ظَهرِ اَألرضِ اليوم «  :فَلما سلَّم ، قَالَ 

 عليه  »أَحد متفق.  

اللَّيـلِ  وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنهم انتظَروا النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَجاَءهم قريباً من شـطْرِ   -١٧٤٨
وإِنكُم لَن تزالُوا يف » أَال إِنَّ الناس قَد صلُّوا ، ثُم رقَدوا « : ثُم خطَبنا فَقَالَ : فصلَّى بِهِم ، يعين العشاَء قَالَ 

  .رواه البخاري » صالة ما انتظَرتم الصالةَ 
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 باب حترمي امتناع املرأة من فراش زوجها -٣٣٥
  إذا دعاها ومل يكن هلا عذر شرعي

إِذا دعا الرجلُ امرأَته « : لَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وس: عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٤٩
  .متفق عليه »إِىل فراشه فأَبت ، فَبات غَضبانَ علَيها ، لَعنتها املَالئكَةُ حىت تصبِح 

  . »ترجِع « حتى : ويف رواية  

 جها حاضر إالَّ بإذنهواملرأة تطوعاً وزصوم باب حترمي  -٣٣٦

١٧٥٠- ريأَيب ه لَّم قَالَ عنوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صأَنَّ رس هاللَّه عن يرةَ رض:  » ومصأَنْ ت أَةرلُّ للمحال ي
 إِالَّ بإِذْنِه هتيأْذَنَ يف بوال ت إِالَّ بإِذْنِه دا شاههجوزعليه  »و متفق.  

 رأسه من الركوع باب حترمي رفع املأموم  -٣٣٧
  السجود قبل اِإلمامأو 

أَما يخشى أَحدكُم إِذا رفَـع  « : عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قََالَ  -١٧٥١
ص هورتعلَ اللَّه صجي مارٍ ، أَوح رأْس هعلَ اللَّه رأْسجامِ أَنْ يلَ اِإلمقَب همارٍرأْسةَ حعليه  »ور متفق.  

 باب كراهة وضع اليد على اخلاصرة يف الصالة -٣٣٨

  .ي عنِ اخلَصرِ يف الصالة: عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أن رسول اهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم -١٧٥٢

  عليه متفق.  
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  باب كراهة الصالة حبضرة الطعام  -٣٣٩
   إليه ونفسه تتوق

 ومها البول والغائط : أو مع مدافعة األخبثني 

١٧٥٣-   ا قَالَتهناللَّه ع يضةَ رشائع نقُولُ : علَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهسر تعمـالةَ  «  :سال ص
  .رواه مسلم  »حبضرة طَعامٍ ، وال وهو يدافعه اَألخبثَانَ 

٣٤٠- باب النهي عن رفع البر إىل السماء يف الصالةص 

ما بـالُ أَقْـوامٍ   « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٥٤
 ، هِمالتماِء يف صى السإِل مهارصونَ أَبفَعري« لُهقَو دتى قَالَ  فَاشتيف ذلك ح:  »    ذلـك ، أَو ـنع نهـتنلَي

 ، مهصارأَب طَفَنخرواه البخاري  »لَت.  

 باب كراهة االلتفات يف الصالة لغري عذر -٣٤١

١٧٥٥-  ا قَالَتهناللَّه ع يةَ رضشائع ننِ ا: علَّم عوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر سأَلْت الةيف الص فَاتاللْت
  .رواه البخاري  »هو اختالس يختلسه الشيطَانُ من صالة الْعبد « : فَقَالَ 

إِياك وااللْتفَـات يف  « : قَالَ يل رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٥٦
الصةعِ ال يف الْفَرِيضطَوفَفي الت ،دلَكَةٌ، فإِنْ كَان البه الةيف الص فَاتفَإِنَّ االلْت ، الة«.  

  .حديثٌ حسن صحيح : رواه الترمذي وقال     

 باب النهي عن الصالة إىل القبور -٣٤٢

مسعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : ه عنه قَالَ عن أَيب مرثَد كَنازِ بنِ احلُصينِ رضي اللَّ  -١٧٥٧
  .رواه مسلم  »ال تصلُّوا إِىل القُبورِ ، وال تجلسوا علَيها «  :
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٣٤٣- باب حترمي املرور بني يدلّيي املص 

١٧٥٨-  ب نِ احلَارِثب اللَّه دبمِ عأَيب اجلُهي نقَالَع هناللَّه ع يضر ارِيصاَألن ةملّى : نِ الصص ولُ اللَّهسقَالَ ر
ـ « : اُهللا علَيه وسلَّم  ب رمأَنْ ي نم راً لَهيخ نيعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذا علِّي ميدي املُص نيب املَار لَمعي لَو ني

 هيداوي قَا »يرِي : لَ الرةً : ال أَدنس نيعبأَر راً ، أَوهش نيعبوماً ، أَو أَرني يعبعليه . .قَالَ أَر متفق.  

 باب كراهة شروع املأموم يف نافلة -٣٤٤
  سواء كانت النافلة سنةَ تلك الصالة أو غريها    ن يف إقامة الصالةبعد شروع املؤذِّ

١٧٥٩- أَيب ه نلَّم قَالَ عوس هلَيلّى اُهللا عص بِينِ النه عناللَّه ع يضةَ رريالَةَ «  :رالصالَةُ ، فَالَ ص يمتإِذا أُق
  .رواه مسلم  »إِال املكتوبةَ 

 باب كراهة ختصيص يوم اجلمعة بصيام -٣٤٥
  أو ليلته بصالة من بني الليايل

ال تخصوا لَيلَةَ اجلُمعة بِقيـامٍ  «  :ه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ عن أَيب هريرة رضي اللَّ -١٧٦٠
هومصمٍ يوكُونَ يف صامِ إِالَّ أَنْ ينِ اَأليبي نامٍ مة بِصيعاجلُم مووا يصخال تايل ، ون اللَّييب نم كُمدرواه »  أَح

  .لم مس

ال يصومن أَحدكُم يوم اجلُمعة إِالَّ « : سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعنه قَالَ  -١٧٦١ 
 هدعب أَو لَهماً قَبوعليه  »ي متفق.  

أَنهى النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم عـن   : ضي اللَّه عنه سأَلْت جابِراً ر :وعن محمد بنِ عباد قَالَ  -١٧٦٢
  .متفق عليه  .نعم : صومِ اجلُمعة ؟ قَالَ 

 ١٧٦٣- خلَّم دوس هلَيلّى اُهللا عص يبا أَنَّ الننهاللَّه ع يضر احلَارِث تةَ بنرييوج نِنيماملُؤ أُم نعـا  وهلَيلَ ع
 »ترِيدين أَنْ تصومي غـداً ؟  « : قَالَ ال ، : قَالَت  »أَصمت أَمسِ ؟ «  :يوم اجلُمعةَ وهي صائمةٌ ، فَقَالَ 

 ري « : قَالَ  ال ، :قَالَتخاري »فَأَفْطالب اهور .  
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٣٤٦- ال يف الصومباب حترمي الوص 
   يأكل وال يشرب بينهماوهو أن يصوم يومني أو أكثر ، وال

متفـق  . عن أَيب هريرةَ وعائشةَ رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى عنِ الْوِصالِ  -١٧٦٤
  .عليه 

: قَالُوا . يه وسلَّم عنِ الْوِصالِ نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَ: وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٧٦٥
  .متفق عليه ، وهذا لَفْظُ البخاري  »إِني لَست مثْلَكُم ، إِين أُطْعم وأُسقَى «  :إِنك تواصلُ ؟ قَالَ 

 باب حترمي اجللوس على قرب -٣٤٧

َألنْ جيلس أَحدكُم على : ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال رسولُ اللَّ: عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٧٦٦
  .رواه مسلم» جمرة ، فَتحرِق ثيابه، فَتخلُص إِىل جِلْده خري لَه من أَنْ جيلس على قَبرٍ

 باب النهي عن جتصيص القبور والبناء عليها -٣٤٨

نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنْ يجصص الْقَبر ، وأَنْ يقْعد  :الَ عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَ -١٧٦٧
 هلَيى عنبوأَنْ ي ، لَيهرواه مسلم  .ع.  

٣٤٩- دهباب تغليظ حترمي إباق العبد من سي 

أَيما عبد أَبق ، فَقَد برِئَت «  :ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّ: عن جرِيرِ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٦٨
  .رواه مسلم  منه الذِّمةُ

  .رواه مسلم  »إِذا أَبق الْعبد ، لَم تقْبلْ لَه صالةٌ « : وعنه عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٧٦٩

  .» كَفَر فَقَد « : ويف رواية  
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  باب حترمي الشفاعة يف احلدود -٣٥٠
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وال تأخذكم ما رأفة يف دين اللَّه { : قال اللَّه تعاىل

 .} إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر 

١٧٧٠- مشاً أَهيا ، أَنَّ قُرهنع اللَّه يةَ رضشائع نعفَقَالُوا و قَترالَّيت س ةيومزاملخ أَةأْنُ املرش مه : كَلِّمي من
ى ومن يجتريُء علَيه إِالَّ أُسامةُ بن زيد، حب رسولِ اللَّه صلّ: فيها رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَقَالُوا 

 »من حدود اللَّه تعاىل ؟ أَتشفَع يف حد«:يه وسلَّممه أُسامةُ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَفَكَلَّاُهللا علَيه وسلَّم ،
ق إِنما أَهلَك الَّذين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذا سرق فيهم الشرِيف تركُوه، وإِذا سـر «  :مث قام فاحتطب ثُم قَالَ 

ي تلَقَطَع قَترس دمحم بتةَ بِنمأَنَّ فاط لَو اللَّه مايو ، احلَد هلَيوا عأَقام ، يفعالض يهِما فهعليه »د متفق .   

قَـالَ   »د من حدود اللَّه،؟أَتشفَع يف ح« : ، فَقَالَ  فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : ويف رِواية
  .ثُم أمر بِتلْك املرأَة ، فقُطعت يدها :قَالَ . استغفر يل يا رسولَ اللَّه  :أُسامةُ 

٣٥١- اسباب النهي عن التغوط يف طريق الن 
  هم وموارد املاء وحنوهاوظلِّ

  .} منات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً والذين يؤذون املؤمنني واملؤ{ : قال اللَّه تعاىل

 قَـالُوا  »اتقُوا الَّالعنين « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧٧١
  .رواه مسلم  »ريقِ الناسِ أَو يف ظلِّهِم الَّذي يتخلَّى يف طَ«  :قَالَ  وما الَّالعنان ؟

 باب النهي عن البول وحنوه يف املاء الراكد -٣٥٢

١٧٧٢-  هناللَّه ع ضيابِرٍ رج نع : اكدال يف املَاِء الربى أَنْ يهلَّم نوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهأَنَّ رس . رواه
  .مسلم 
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 ةبضيل الوالد بعض أوالده على بعض يف اهلباب كراهة تف -٣٥٣

إِنـي   :الَ عنِ النعمان بنِ بشريٍ رضي اللَّه عنهما أَنَّ أَباه أَتى بِه رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَ -١٧٧٣
 »أَكُلَّ ولَدك نحلْته مثْلَ هـذا؟ « :  علَيه وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا نحلْت ابين هذا غُالماً كَانَ يل ،

  . »فأَرجِعه «  :، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  ال :فَقَال 

  ةايلَّم : ويف رِووس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكُلِّ« : فَقَالَ ر كلَدذا بِوه لْت؟ أَفَع قَـالَ   ال: قَالَ » هِم ، : »
 كُمالدلُوا يف أَوداعقُوا اللَّه وقَةَ  »اتدالص تلْك أَيب ، فَرد عجفَر.  

 ةايلَّم : ويف رِووس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهذا ؟«  :فَقَال رسى هوس لَدو أَلَك ريشا بقَالَ  ي :معقَـال  ن ، : »
  .» فَال تشهِدين إِذاً فَإِني ال أَشهد على جورٍ «  :قالَ  ال ، :قَالَ  »أَكُلَّهم وهبت لَه مثْلَ هذا ؟ 

  ةاييف رِورٍ « : وولى جين عهِدشال ت« .  

  رِي ، «  :ويف روايةلى هذا غَيع هدقَالَ  »أَش كُ« : ثُمأَنْ ي كرساًء ؟ أَيوس يف الْبِر كوا إِلَيبلى  :قَالَ  »ون
  .متفق عليه  »فَال إِذاً « : ، قَالَ 

٣٥٤- أيام ةت فوق ثالثباب حترمي إحداد املرأة على مي 
  إال على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

١٧٧٤-  ا قَالَتمهناللَّه ع يضةَ رلَمأَيب س تبِن بنيز نع :خجِ   دوـا زهناللَّـه ع يضبِيبةَ رح لَى أُمع لْت
بِط تعفد ، هني اللَّه عضبٍ ررح نانَ بفْيو سوها أَبفِّي أَبوت نيلَّم حوس هلَيلّى اُهللا عص بِيةُ  النـفْرص يهيبٍ ف

ةً ، ثُمارِيج هنم تنهفد ، رِهغَي لُوقٍ أَوها  خيارِضبِع تسم . قَالَت ثُم : رغَي ، ةاجح نايل بِالطِّيبِ مم اللَّهو
ال حيلُّ المرأَة تؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخـرِ أَنْ  « : أَني سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ على املنربِ

ثُم دخلْت على زينب  :قَالَت زينب  »ميت فَوق ثَالث لَيالٍ ، إِالَّ على زوجٍ أَربعة أَشهرٍ وعشراً تحد علَى 
 قَالَت ه ، ثُمنم تسيبٍ فَمبِط تعا ، فَدوهأَخ فِّيوت نيا حهناللَّه ع يضش رحج تبن : اللَّـها وـايل   أَمم
ال يحلُّ المـرأَة  «  :بِالطِّيبِ من حاجة ، غَير أَني سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ على املنبر 

  .متفق عليه . »شهرٍ وعشراًتؤمن بِاللَّه واليوم اآلخرِ أَنْ تحد على ميت فَوق ثَالَث إِالَّ على زوجٍ أَربعةَ أَ
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 باب حترمي بيع احلاضر للبادي وتلقي الركبان -٣٥٥
والبيع على بيع أخيه واخلطبة على خطبته إال أن يأذن أو يرد  

لباد وإِنْ كَـانَ   نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنْ يبِيع حاضر :عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٧٥
 هأُمَألبِيه و اهمتفق عليه . أَخ.  

ال تتلَقُّوا السلَع حتى يهبطَ بِهـا إىل  « : قالَ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عمر قال  -١٧٧٦
  .متفق عليه  »اَألسواقِ 

ال تتلَقَّـوا  « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم  «  :لَّه عنهما قَالَ وعنِ ابنِ عباسٍ رضي ال -١٧٧٧
 ادبر لاضح ال يبِعانَ ، وكْبالر« ،  طَاووس ؟ « ما : فَقَالَ لَه بادل راضح بِعقـال  » ال ي :   ال يكُـونُ لَـه

  .متفق عليه  .سمساراً 

١٧٧٨- نعقَالَ  و هناللَّه ع يضةَ رريرال  :أَيب هو ادبل راضح بِيعلَّم أَنْ يوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسى رهن
أ ما تناجشوا وال يبع الرجلُ على بيع أَخيه ، وال خيطب على خطْبة أَخيه ، وال تسألِ املرأةُ طالق أختها لتكْفَ

  .يف إِنائها 

نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ التلقِّي وأن يبتاع املُهاجِر َألعرايب ، وأنْ تشترِطَ  :ويف رِواية قَالَ  
نِ النى عهون ، مِ أخيهلى سولُ عجام الرتسأنْ يا ، وهتأُخ أَةُ طَالقاملرريةصشِ والتعليه  .ج متفق.  

ال يبِع بعضكُم على «  :وعنِ ابنِ عمرِ رضي اللَّه عنهما ، أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧٧٩
 أْذَنَ لَهإالَّ أنْ ي يهطْبة أخعلى خ طُبخضٍ ، وال يعِ بعيعليه ، وهذا » ب لَفْظُ مسلم متفق.  

املُؤمن أخو املُؤمن « : وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧٨٠
  .رواه مسلم  »، فَالَ حيلُّ لمؤمنٍ أنْ يبتاع علَى بيعِ أخيه والَ يخطب علَى خطْبة أخيه حتى يذَر 
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  باب النهي عن إضاعة املال -٣٥٦
  اليت أذن الشرع فيها يف غري وجوهه

يرضي  إنَّ اللَّه تعاىل « : قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٧٨١
رضي لَكُم أنْ تعبدوه ، وال تشركُوا بِه شيئاً ، وأنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّـه  فَي: لَكُم ثالثاً ، ويكْره لَكُم ثَالثاً 

 لَكُم كْرهقُوا ، ويفَرال تيعاً ومةَ املَالِ : جاعؤالِ ، وإضةَ السكَثْرقَالَ ، ويلَ وم شرحه »قرواه مسلم ، وتقد.  

أملَى علَي املُغريةُ بن شعبةَ يف كتاب إىل معاويةَ رضي اللَّه : غرية بن شعبة قالَ وعن وراد كَاتبِ املُ -١٧٨٢
 ةوبكْتم الةرِ كُلِّ صقُول يف دبلَّم كَانَ يوس هلَيلّى اُهللا عص ه ، أنَّ النيبعن : » رِيكالَ ش هحدإالَّ اللَّه و الَ إلَه

والَ  لْك وله الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير ، اللَّهم الَ مانِع لما أعطَيت ، والَ معطي لما منعت ،لَه ، لَه املُ
 دالْج كنم ذَا اجلَد فَعين«  هأن هإلَي بكَتـ « و رة السـؤالِ ،  كَانَ ينهى عن قيل وقَالَ ، وإضاعة املَالِ ، وكَثْ

 اتعٍ وهنمو ، اتنالْب ووأْد ، اتقُوقِ األمهع نى عهنكَانَ يوسبق شرحه  »و ، هلَيع متفق.  

 باب النهي عن اِإلشارة إىل مسلم بسالح -٣٥٧
  ، والنهي عن تعاطي السيف مسلوالً  سواء كان جاداً أو مازحاً

الَ يشر أحدكُم إلَى أخيه « :اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالعن أيب هريرة رضي  -١٧٨٣
  .متفق عليه »بِالسالَحِ ، فَإنه الَ يدرِي لَعلَّ الشيطَانَ ينزِع يف يده ، فَيقَع يف حفْرة من النارِ 

من أشار إلَى أخيه بِحديدة ، فَإنَّ املَالئكةَ « : قَالَ أبو الْقَاسمِ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :  ويف رِواية لمسلمٍ قَالَ 
 هوأُم ألبِيه اهوإنْ كَان أخ ، زِعنى يحت هلْعنت« .  

ملَة مع كَسرِ الزاي ، وبالْغينِ املُعجمة مع فتحهـا  ضبِطَ بالْعينِ املُه »ينزِع « : قَولُه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  
  .الطَّعن والْفَساد : ومعنامها متقَارِب ، معناه بِاملهملَة يرمي ، وباملُعجمة أيضاً يرمي ويفِْسد ، وأَصلُ النزعِ 

١٧٨٤-عقَالَو هجابرٍ رضي اللَّه عن ى ر«:نهنياطَى السعتلَّم أنْ يوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صلُوالًسسم ف« .  

  .حديثٌ حسن : رواه أبو داود ، والترمذي وقال  
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 باب كراهة اخلروج من املسجد بعد اإلذان -٣٥٨
  ي املكتوبةعذر حىت يصلّلإال 

هريرةَ رضي اللَّه عنه يف املسجِد ، فَأَذَّنَ املـؤذِّنُ ، فَقَـام   كُنا قُعوداً مع أيب : عن أيب الشعثاِء قال  -١٧٨٥
أما هذَا فَقَـد  : رجلٌ من املسجِد يمشي ، فَأتبعه أبو هريرةَ بصره حتى خرج من املسجِد، فقَالَ أبو هريرةَ 

  .رواه مسلم  .عصى أبا الْقَاسمِ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 باب كراهة رد الرحيان لغري عذر -٣٥٩

من عـرِض علَيـه   «  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَال  -١٧٨٦
  .مسلم  رواه »ريحانٌ ، فَال يرده ، فَإنه خفيف املَحملِ ، طَيب الريحِ 

رواه . كَـانَ ال يـرد الطِّيـب     وعن أنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٧٨٧
  .البخاري 

  باب كراهة املدح يف الوجه ملن خيف عليه  -٣٦٠
 وحنوه ، وجوازه ملن أُمن ذلك يف حقه من إعجاب مفسدةٌ

سمع النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم رجالً يـثْين علَـى   : موسى األشعرِي رضي اللَّه عنه قَالَ  عن أيب -١٧٨٨
  .متفق عليه » أهلَكْتم ، أو قَطعتم ظَهر الرجلِ «  :رجلٍ ويطْرِيه يف املدحة ، فَقَالَ 

  .دحِ املُبالَغةُ يف املَ:  »واإلطْراُء « 

وعن أيب بكْرة رضي اللَّه عنه أنَّ رجالً ذَكر عند النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فَأَثْنى علَيـه رجـلٌ    -١٧٨٩
انَ أحـدكُم  إنْ كَ« يقُولُه مراراً  »ويحك قَطَعت عنق صاحبك « : خيراً ، فَقَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

أَحِسب كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ يرى أنه كَذَلك ، وحِسيبه اللَّه ، والَ يزكَّى علَى اللَّه : مادحاً ال محالَةَ ، فَلْيقُلْ 
 دمتفق عليه  »أح.  
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١٧٩٠- أنَّ ر هنرضي اللَّه ع ادقْدعنِ امل ، ارِثامِ بنِ الْحمه نعانَ رضي اللَّه عنه ، وثْمع حدمل يالً جعج
إنَّ  :فَقَالَ  ما شأْنك ؟: فَعمد املقْداد ، فَجثَا علَى ركْبتيه ، فَجعلَ يحثُو يف وجهِه الْحصباَء، فَقَالَ لَه عثْمانُ 

  .رواه مسلم  »رأَيتم املَداحني ، فَاحثُوا يف وجوههِم التراب إذَا « : رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ 

  .فَهذه األحاديثُ يف النهيِ ، وجاَء يف اإلباحة أحاديثُ كثريةٌ صحيحةٌ  

انَ املَمدوح عنده كَمالُ إميان ويقنيٍ ، إنْ كَ: وطريق اجلَمعِ بين األحاديث أنْ يقَالَ : قَالًَ العلَماُء           
ـ  يس بِحـرامٍ وال  ورياضةُ نفْسٍ ، ومعرِفَة تامةٌ بِحيثُ ال يفْتتن ، وال يغتر بِذَلك ، وال تلْعب بِه نفْسه ، فَلَ

يف وجهِه كَراهةً شديدةً ، وعلَى هذَا التفْصـيلِ   كُرِه مدحه  مكْروه ، وإنْ خيف علَيه شيٍء من هذه األمورِ
 كلفَة يف ذَلرتَّلُ األحاديثُ املُختت . هنكْرٍ رضي اللًَّه علَّم أليب بوس هلَيلّى اُهللا عص لُهقَو ةاحاَء يف اإلبا جممو :

 » مهنكُونَ مو أنْ تجأر« ـرِ  :  أياآلخ ا ، ويف احلَديثهولخدل ةنوابِ الْجيعِ أبمج ننَ موعدي ينالَّذ نم :
 » مهنم تلَس«  الَء : أييخ مهربِلُونَ أُزسي ينالَّذ نم ترضي اللَّـه  . لَس رمعلَّم لوس هلَيلّى اُهللا عقَالَ صو

 هنآ« : عا رك مفَج را غَيفَج ا إالَّ سلككاً فَجالطَانُ سيالش ك «   قَـدةٌ ، وريكَـث ةاحيثُ يف اإلباداألحو ،
  .» األذْكَار « : ذَكَرت جملَةً من أطْرافها يف كتاب 

 باب كراهة اخلروج من بلد وقع فيها الوباء -٣٦١
  فراراً منه وكراهة القدوم عليه

  .} أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة { :  ه تعاىلقال اللَّ
  .} وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { :  وقال تعاىل

وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّ عمر بنِ الْخطًَّابِ رضي اللَّه عنه خرج إلَى الشـامِ حتـى إذَا    -١٧٩١
ركَانَ بِس ادنراُء األجأُم هيغَ لَق  هابحأصاحِ واجلَر نةَ بديبو عأب  نامِ ، قَالَ اببالش قَعو اَء قَدأنَّ الْوب وهربفَأَخ

الْوباَء قَـد وقَـع    فَدعوتهم ، فَاستشارهم ، وأَخربهم أنَّ ادع يل املُهاجرِين األولني: فَقَالَ يل عمر  :عباسٍ 
 مهصعتلَفوا ، فَقَالَ بامِ ، فَاخبِالش:  هنع جِعرى أنْ تررٍ ، وال نَألم تجرخ.  مهضعقَالَ بـة    :ويقب ـكعم

م عهمقْدى أنْ ترال نلَّم ، ووس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صرس ابحأصاسِ واِء ،النبـوا  : فَقَالَ  لَى هذا الْوعفتار
ادع يل اَألنصار ، فَدعوتهم ، فَاستشارهم ، فَسلَكُوا سـبِيلَ املُهـاجرِين ، واختلَفـوا    : ، ثُـم قَالَ عني 

مشيخة قُريشٍ من مهاجِرة الْفَتحِ ،  ادع يل من كَانَ ها هنا من: ارتفعوا عنِي ، ثُم قَالَ  :فَقَال كَاختالفهم ، 
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 ، النجر مهنعليه م فلتخي فَلَم ، مهتوعـاِء ،  : فَقَالُوا فَدبذَا الْولَى هم عهمقْدالَ تاسِ وبِالن جِعرى أنْ ترن
فَقَال أبو عبيدةَ ابـن اجلَـراحِ   : فَأَصبِحوا علَيه  علَى ظَهرِ ،إني مصبِح : فَنادى عمر رضي اللَّه عنه يف الناسِ

 هنع رِ اللَّه ؟: رضي اللَّهقَد ناراً مرأَف  هنرضي اللَّه ع رمةَ ،: فَقَالَ عدبيا عا أبا يقَالَه كرغَي لَو    ـرموكَانَ ع
 ، الفَهخ هكْرين معن   ، انتوـدع ياً لـهادو طَتبإبِلٌ ، فَه كَانَ لَك لَو ترِ اللَّه ، أرأَيرِ اللَّه إىل قَدقَد من رف

باجلَد تيعرِ اللَّه ، وإنْ را بقَدهتيةَ رعباخلَص تيعإنْ ر سةٌ ، ألَيبدى جربةٌ ، واألخصا خماهدـا  إحهتيةَ رع
إنَّ : فجاَء عبد الرحمنِ بن عوف رضي اللَّه عنه ، وكَانَ متغيباً يف بعضِ حاجته ، فَقَـال  : قَدر اللَّه ، قَالَ بِ

رضٍ ، فالَ تقْدموا إذَا سمعتم بِه بِأ«  :عندي من هذَا علْماً ، سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ 
 هناراً مروا فجا ، فَال ختْربِه متأَنضٍ وبِأَر قَعوإذَا و ، هلَيع«   ،فـرصانو هنرضي اللَّه ع رماىل ععاللَّه ت دمفَح

  .متفق عليه 

  .جانِب الْوادي : والْعدوةُ 

إذَا مسعـتم الطَّـاعونَ   «  :للَّه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعن أُسامةَ بنِ زيد رضي ا -١٧٩٢ 
  .متفق عليه » بِأَرضٍ ، فَالَ تدخلُوها ، وإذَا وقَع بِأَرضٍ ، وأَنتم فيها ، فَالَ تخرجوا منها 

  باب التغليظ يف حترمي السحرِ -٣٦٢
 .اآلية}  وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر { :  ه تعاىلقال اللَّ

 »اجتنِبوا السبع املُوبِقَـات  « : وعن أبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧٩٣
الشرك بِاللَّه ، السحر ، وقَتلُ النفْسِ اليت حرم اللَّـه إالَّ بِـالْحق ،   « : الَ يا رسولَ اللَّه وما هن ؟ قَ: قَالُوا 

  .متفق عليه  »وأَكْلُ الربا ، وأكْلُ مالِ اليتيم ، والتولِّي يوم الزحف ، وقَذف املُحصنات املُؤمنات الْغافالت 

  فرة باملصحف إىل بالد الكفّار باب النهي عن املسا -٢٦٣
إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 

نهى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أنْ يسافَر بالقرآن إلَى « : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ  -١٧٩٤
 ودضِ الْععليه  »أر متفق.  
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 إناء الفضةباب حترمي استعمال إناء الذهب و -٣٦٤
  يف األكل والشرب والطهارة وسائر وجوه االستعمال

الَّذي يشـرب يف آنِيـة   « : عنِ أم سلَمةَ رضي اللَّه عنها أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٧٩٥
 منهار جن طْنِهيف ب جِررجا يمإن ةضعليه  »الْف متفق.  

  .» إنَّ الَّذي يأكُلُ أو يشرب يف آنية الْفضة والذَّهب « : ويف رواية ملُسلمٍ  

إنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم نهانا عنِ احلَرِيـرِ ، والـديباجِ ،    :وعن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٧٩٦
بِ والذَّه ةب يف آنِيرالشوقال و ، ةضالْف:  » رةيف اآلخ لَكُم يها وينيف الد هلُم نه«  عليه متفق.  

 هنفَةَ رضي اللَّه عذَيح ننِ عييححيف الص قُولُ : ويف روايةلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عولَ اللَّه صسر تعمال « : س
  . »باج ، وال تشربوا يف آنية الذَّهبِ والْفضة وال تأْكُلُوا يف صحافهاتلْبِسوا احلَرِير وال الدي

اُوسِ ، فَجِـيَء   كنت مع أنسِ بن مالك رضي اللَّه عنه عند نفَرٍ من  :وعن أنس بن سريين قال  -١٧٩٧
، يأكُلْه فَلَم ، ةضف ناٍء ملى إنجٍ عبفَالُود  فأَكَلَه ج ، وجِيَء بِهلَنخ ناٍء ملى إنلَه عفحو لهحو يلَ لَهرواه  .فَق

  .البيهقي بإسناد حسنٍ 

 » جة :  »اخلَلَناجلَفْن.  

 باب حترمي لبس الرجل ثوباً مزعفراً -٣٦٥

  .متفق عليه .لَّم أنْ يتزعفَر الرجلُ نهى النيب صلّى اُهللا علَيه وس :عن أنسٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٧٩٨

رأَى النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علَـي  : وعن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٧٩٩
  .»لْ أحرقْهماب«  :أغِْسلُهما ؟ قال : قلت  »أمك أمرتك ذا ؟ «  :ثَوبينِ معصفَرين فَقَال 

  .رواه مسلم  »إنَّ هذا من ثيابِ الكُفَّار فَال تلْبسها « : ويف رواية ، فقال  
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 باب النهي عن صمت يومٍ إىل الليل -٣٦٦

د احتالمٍ ال يتم بع«  :حفظْت عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  :عن علي رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٠٠
  .رواه أبو داود بإسناد حسن » ، وال صمات يومٍ إىل اللَّيلِ 

  قالَ اخلَطَّايب يف تفسريِ هذا احلديث :   ، ذلـك ـنالمِ عوا يف اإلسهفَن ، اتمة الصيلاجلاه كسن نكَانَ م
  .وأُمروا بِالذِّكْرِ واحلَديث باخلَيرِ 

دخلَ أبو بكرٍ الصديق رضي اللَّه عنه على امرأَة مـن أحمـس   «  :يس بن أيب حازِمٍ قالَ وعن ق -١٨٠١ 
« : حجت مصمتةً ، فقـالَ هلَـا   : ؟ فقالُوا» ماهلَا ال تتكَلَّم « : فقالَ . زينب ، فَرآها ال تتكَلَّم : يقَالُ هلَا 

  .رواه البخاري  .، فَتكَلَّمت » ال يحلُّ ، هذا من عملِ اجلَاهليةتكَلَّمي فَإِنَّ هذا 

  باب حترمي انتساب اِإلنسان إىل غري أبيه -٣٦٧
 واليهغري مإىل وتولّيه  

 غَيرِ أبِيـه  من ادعى إىل :عن سعد بن أيب وقَّاصٍ رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٨٠٢
 رامح لَيهةُ عفَاجلَن أبِيه رغَي هأن لَمعي وهو « . عليه متفق.  

ال ترغَبوا عن آبائكُم ، فَمن « : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٠٣
  .متفق عليه  »فْر رغب عن أبيه فَهو كُ

ال واللَّه :يخطُب،فَسمعته يقُولُرأَيت عليا رضي اللَّه عنه على املنبرِ :وعن يزيد شريك بن طارقٍ قالَ-١٨٠٤
يها فَإذا فهرشفَن ،يفَةحالص ها يف هذمإالَّ كتاب اللَّه ، و قْرؤهكتاب ن نا مندنا عم ناُء ميأَشانُ اإلبلِ ، ونا أس

املدينةُ حرم ما بين عيرٍ إىل ثَورٍ ، فَمن أحـدثَ   :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : اجلراحات ، وفيها 
كَة وواملَالئ ةُ اللَّهنلَع هلَيثاً ، فَعدحى مآو ثاً ، أودا حفاً  فيهـرة صاميالْق موي هنلُ اللَّه مقْبال ي ، نيعماسِ أجالن

ه واملَالئكَة والنـاسِ  وال عدالً ، ذمةُ املُسلمني واحدةٌ ، يسعى بِها أدناهم ، فَمن أخفَر مسلماً ، فَعلَيه لَعنةُ اللَّ
ومنِ ادعى إىل غَيرِ أبيه ، أو انتمى إىل غَيرِ مواليـه ،  . لَّه منه يوم الْقيامة صرفاً وال عدالً أجمعني، ال يقْبلُ ال

دال عفاً ورص امةيالْق موي هنلُ اللَّه مال يقْب ، نيعماسِ أجالنًو كَةاملالئةُ اللَّه ونلَع هالً فَعلَي « .عليه  متفق.  
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 » نيملةُ املُسمذ«  م : أيهوأمانت مهٌدهع . » هفَرأخو«  : هدهع قَضن.  »رفيـلَ  : »والصقةُ ، وبوالت :
  .الفداُء :  »َوالْعدلُ « . احللَةُ 

لَيس من رجـلٍ  « : اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ  وعن أيب ذَر رضي اللَّه عنه أنه سمع رسولَ اللَّه صلّى -١٨٠٥ 
قْعأُ مبوتليا ، ونم سفَلَي ، له سا لَيى معنِ ادمو ، إالَّ كَفَر هلَمعي ًوهو ر أبيهيغى لعا ادعد نمار ، والن ًنم هد

  .متفق عليه ، وهذَا لفْظُ رواية مسلمِ  »لَّه ، ولَيس كَذلك إالَّ حار علَيه عدو ال: رجالً بِالْكُفْرِ ، أو قالَ 

  ما ى اهللا عز وجلَّ  باب التحذير من ارتكاب -٣٦٨
  عنه  رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأ

  .} أليم فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب { :  قال اللَّه تعاىل
  .} وحيذركم اللَّه نفسه { :  وقال تعاىل
  .} إن بطش ربك لشديد { :  وقال تعاىل
  .} وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد { :  وقال تعاىل

نَّ اللَّه تعاىل يغار ، وغَيـرةُ  إ« : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٠٦
 ليهاللَّه ع مرا حُء مأْيتَ املَرأنْ ي عليه »اللَّه متفق.  

٣٦٩- اً عنهباب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهي  
  .} وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا { :  قال اللَّه تعاىل

  .} ف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين إذا مسهم طائ{ :  وقال تعاىل
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه فاستغفروا لذنوم، ومن يغفـر  { :  وقال تعاىل

الذنوب إال اللَّه، ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من رم وجنات جتري 
  .} نعم أجر العاملني من حتتها األار خالدين فيها و

 .} وتوبوا إىل اللَّه مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون { :  وقال تعاىل

: من حلَف فَقَالَ يف حلفـه « : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٨٠٧
  .متفق عليه .  »إلَه إالَّ اللَّه ومن قَالَ لصاحبِه ، تعالَ أقَامرك فَليتصدق ال: بِالَّالت والْعزى ، فَلْيقُلْ 
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  كتاب املنثورات وامللح كتاب املنثورات وامللح 
٣٧٠-  املنثورات وامللحباب  

جالَ ذَات ذَكَر رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم الـد  :عن النواس بنِ سمعانَ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٠٨
مـا  «  : غَداة ، فَخفَّض فيه ، ورفَع حتى ظَنناه يف طَائفَة النخلِ ، فَلَما رحنا إلَيه ، عرف ذلك فينا فقـالَ 

ى ظَنناه يف طَائفة النخلِ يارسولَ اللَّه ذَكَرت الدجال الْغداةَ ، فَخفَّضت فيه ورفَعت ، حت: قُلْنا  »شأنكم ؟ 
غَير الدجالِ أخوفَين علَيكُم ، إنْ خيْرج وأنآ فيكُم ، فَأنا حجِيجه دونكُم ، وإنْ يخـرج ولَسـت   «  :فقالَ 

طٌ عينه طَافيةٌ ، كأَني أشبهه إنه شاب قَطَ. فيكُم ، فكلُّ امريٍء حجيج نفِْسه ، واللَّه خليفَيت على كُلِّ مسلمٍ 
ةً بـني الشـامِ   بعبد الْعزى بن قَطَنٍ ، فَمن أدركَه منكُم ، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح سورة الْكَهف ، إنه خارِج خلَّ

«  :قُلْنا يا رسول اللَّه ومالُبثُه يف األرضِ ؟ قـالَ   . »ثْبتوا والْعراقِ ، فَعاثَ مييناً وعاثَ مشاالً ، يا عباد اللَّه فَا
يا رسول اللَّه ، : قُلْنا   .» يوم كَسنة ، ويوم كَشهرٍ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأَيامكُم : أربعون يوماً 

ينأتكْف ةني كَسالَّذ موالْي مٍ ؟ قال فَذلكوصالةُ ي يها ف:  » هرقَد وا لَهرا  .» ال ، اقْدـا  : قُلْنمو ولَ اللَّهساري
كَالْغيث استدبرته الريح ، فَيأْيت على الْقَوم ، فَيـدعوهم ، فَيؤمنـونَ بِـه ،    «  :إسراعه يف األرضِ ؟ قالَ 
الس رأمفَي تجيبون لَهسذُرى ،   وي ـتـا كَانلَ مم أطْوهسارِحت هملَيع وحرفَت ، بِتنفَت ضواألر ، رطمماَء فَت

هنرف عصنفَي ، لهقَو لَيهون عدروهم ، فَيعدفَي مأْيت الْقَوي ثُم ،رواصخ هدوعاً ، وأمره ضغبأسون وبحصفَي ، م
لَي لنيحما مفَيقول لَه ٍةبِاخلَرب رميهم ، ووالأم يٌء منيهم شدبأي ـا   : سهوزـه ، كُنعبتفَت ، كوزرجِي كُنأخ

م يدعوه الْغرضِ ، ثُكَيعاسيب النحلِ ، ثُّم يدعو رجالً ممتلئاً شباباً فَيضربه بالسيف ، فَيقْطَعه ، جِزلَتين رميةَ 
 كحضي هههلَّلُ وجتيقْبِلُ ، ولَّم . ، فَيوس هلَيلّى اُهللا عمي صرم ناب اىل املِسيحعثَ اللَّه تعإذْ ب و كَذلكما هينفَب

ـَآِء شرقي دمشق بين مهرودتينِ ، واضعاً كَ فَّيه على أجنِحة ملَكَينِ ، إذا طَأْطَـأَ  ، فَينزِلُ عند املَنارة الْبيض
فَِسه إالَّ مات ، ونن ريح جِدر يكَافلُّ لحانٌ كَاللُّؤلُؤ ، فَال يمج هنر محدت هفَعوإذا ر قَطَر ، أسههِي رتني هفَس

ثُم يأيت عيسى صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَوماً قَـد  . اب لُد فَيقْتلُه إىل حيثُ ينتهِي طَرفُه ، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بب
 ةهم يف اجلنجاتم بِدرثُهدوحي ، هِمجوهو عن حسمفَي ، هناللَّه م مهمصى اللَّـه  . عحإذْ أو ككَذل وما هينفَب

هلَيلّى اُهللا عيسى صاىل إىل ععبـادي إىل    تع زـرفَح ، اهلمتبق دألح اداً يل ال يدانبع جتأَخر ي قَدلَّم أنوس
يـةَ  الطُّورِ ، ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسلُون ، فيمر أوائلُهم علـى بحيـرة طَربِ  

ويحصر نيب اللَّه عيسى صلّى اُهللا علَيـه   . لَقَد كَانَ ذه مرةً ماٌء : خرهم فيقولُونَ فَيشربون ما فيها ، ومير آ
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للَّه عيسى وسلَّم وأصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ ألحدهم خيراً من مائَة دينارٍ ألحدكُم الْيوم ، فَريغَب نيب ا
قَابِهِم علَيه وسلَّم وأَصحابه ، رضي اللَّه عنهم ، إىل اللَّه تعاىل، فَيرسلُ اللَّه تعاىل علَيهِم النغف يف رِ صلّى اُهللا

ي اللَّه ، فَيصبحون فَرسى كَموت نفْسٍ واحدة ، ثُم يهبِطُ نيب اللَّه عيسى صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وأصحابه رض
 مهنتنو مهمهز ألهرٍ إالَّ مبش عضوضِ مون يف األرجِدضِ ، فَالَ يإىل األر ، مهنـى   عيسنيب اللَّه ع غَبرفَي ،

اىل طيعلُ اللَّه تسرالَى ، فَيعإىل اللَّه ت مهنرضي اللَّه ع هحابأصلَّم ووس هلَيلّى اُهللا عص   ، ـتخـاقِ الْبنراً كَأع
وال وبـرٍ ،  فَتحملُهم ، فَتطرحهم حيت شآَء اللَّه ، ثُم يرسلُ اللَّه عز وجلَّ مـطَراً ال يكن منه بيت مـدرٍ  

 لَقَةا كالزكَهرتى يتح ضِسلُ األرغضِ  . فَيألرقَالُ لي بِيت ثَم: ثُمتأكُـلُ   أن ـذمئوفَي ، ككَتي بردور ، كتر
ي الفئَـام مـن   الْعصابة من الرمانة، ويستظلون بِقحفها ، ويبارك يف الرسلِ حتى إنَّ اللَّقْحةَ من اإلبِلِ لَتكْف

فَبينما هـم  .ناس ، واللَّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْفي الفَخذَ من الناس الناس، واللَّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من ال
 ن وكُـلِّ مؤمكُلِّ م وحر قْبِضفَت ، هِماطآب تحذُهم تةً ، فَتأْخبعالَى رِحياً طَيثَ اللَّه تعإذْ ب كمٍ ،  كَذَلـلس

خلَّـةٌ بـين   «  :قَوله  . رواه مسلم  »فيها تهارج الْحمرِ فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ويبقَى شرار الناسِ يتهارجون
أشًد الْفَساد : بالْعنيِ املهملة والثاِء املثلَّثة ، والْعيثُ  »عاثَ «  :وقَولُه . طَريقاً بينهما : أي  »الشام والْعراقِ 

«  وهو جمع ذروة بِضـم الـذَّالِ وكَسـرِها   . بِضم الذَّالِ املُعجمةَ وهو أعايل األسنِمة :  »والذُّرى «  .
 يبعاسلِ  :» واليحني« .ذكور النلتطْعتنيِ ،: أي  »وجزق  » ضرالْغابِ :  »وشبِالن هى إليمري يالَّذ فاهلَد

 أي ، :ر يهمريفدابِ إىل الْهشي النةً كَرميرودة « .  ماملهـي   »وهلَة املعجمة ، ومال املُهبِالد :  بالثَّـو
جمع فَرِيسٍ ، وهـو  :  »وفَرسى «  .دود :  »والنغف «  .الَ طَاقَةَ : أي  »الَ يدان «  :قَولُه . املَصبوغُ 

بضم الزاي وإسكَان الالَّمِ وبالْفـاِء ،   »الزلْفَةُ «  بفتحِ الزاي والالَّمِ واالْقاف ، وروِي » لَقَةُالز«  و: الْقَتيلُ 
«  اللَّبـونُ ، :  »واللَّقْحـة  «  اللَّنب ،: بكسر الراِء  »والرسلُ «  اجلماعةُ ،:  »والعصابة «  .وهي املرآةُ 

  .دونَ الْقَبِيلَة : من الناسِ  »والْفَخذُ «  .اجلماعةٌ : اِء وبعدها مهزة بكسر الف »والْفئَام 

انطَلَقْت مع أيب مسعود األنصارِي إىل حذَيفَةَ بنِ الْيمان رضي اللَّـه   :وعن رِبعي بنِ حراشٍ قَال  -١٨٠٩
إنَّ «  :مسعت من رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يف الدجال قـالَ   عنهم فَقَالَ لَه أبو مسعود ، حدثْين ما

الَّذي يراه الناس ناراً ، فَماٌء  الدجالَ يخرج وإنَّ معه ماًء وناراً ، فَأَما الَّذي يراه الناس ماًء فَنار تحرِق، وأما 
وأنا  :فَقَالَ أبو مسعود  »ب ، فَمن أدركَه منكُم ، فَلْيقَع يف الذي يراه ناراً ، فَإنه ماٌء عذْب طَيب بارد عذْ

 هتعمس قَد . هلَيع فَقمت.  
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« : اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ : وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٨١٠
ماً ، فَيبعـثُ  خيْرج الدجالُ يف أميت فَيمكُثُ أربعني ، ال أدري أربعني يوماً ، أو أربعني شهراً ، أو أربعني عا

 هطْلُبلَّم فَيوس هلَيلّى اُهللا عص ميرم نى ابيسعاىل عنيِ  اللَّه تاثْـن نيب سلَي نِنيس عسب اسكُثُ النمي كُه ، ثُّملهفَي
  .عداوةٌ 

 يف قَلْبِه دضِ أحاألر هجقَى على وامِ ، فَال يببلِ الشق نةً ملَّ ، رحياً بارِدوج لُ اللَّه ، عزسري ثُّم  ةثْقَـالُ ذَرم
فَيبقَـى   .  قَبضته ، حتى لَو أنَّ أحدكُم دخلَ يف كَبِد جبلٍ ، لَدخلَته علَيه حتى تقْبِضه من خيرٍ أو إميان إالَّ

لشيطَانُ ، لَ هلُم اشرار الناسِ يف خفَّة الطَّيرِ ، وأحالمِ السباعِ ال يعرِفُون معروفاً ، وال ينكرونَ منكَراً ، فَيتمثَّ
فَما تأمرنا ؟ فَيأمرهم بِعبادة األوثَان ، وهم يف ذلك دار رِزقُهم ، حسن : أال تستجِيبون ؟ فَيقُولُونَ : فَيقُولُ 

 مهشيع .لُ منأويتاً ورفع ليتاً ، وغى لإالَّ أص دأح همعسور ، فَال ييف الص فَخني ـلٌ يلُـوطُ    ثُمجر همعيس
مطَراً كأَنه الطَّلُّ أو الظِّـلُّ ،   ينزِلُ اللَّه : أو قالَ  حوض إبِله ، فَيصعق ويسعق الناس حوله ، ثُم يرسلُ اللَّه 

يقَالُ يا أيها الناس هلُم إىل ربكُـم ،   مثَّ . فَتنبت منه أجساد الناس ثُم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظُرون
من كُلِّ ألْف تسـعمائة  : من كَم ؟ فَيقَالُ : أخرجوا بعثَ النارِ فَيقَالُ : وقفُوهم إنهم مسؤولونَ ، ثُم يقَالُ 

  .رواه مسلم  »ك يوم يكْشف عن ساقٍ وتسعةَ وتسعني ، فذلك يوم جيعلُ الْوِلْدانَ شيباً ، وذَل

 » اللِّيت « اهنعمقِ ، ونةُ العفْحى : صراألخ فْحتهص فَعروي هقنةَ عصفْح عيض.  

د إالَّ سـيطَؤه  لَيس من بلَ«  :قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨١١
ـ  نما، فَيهسحتْر افِّنيكَةُ صاملَالئ هلَيقَابِهما إالَّ عأن نم قْبن سكَّةَ واملَدينة، ولَيالُ إالَّ مجالد  ، ةخـبزِلُ بالس

  .واه مسلم ر »فَترجف املدينةُ ثالثَ رجفَات ، يخرِج اللَّه منها كُلَّ كَافرٍ ومنافقٍ

يتبع الدجال من يهود أصـبهانَ  « : وعنه رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨١٢
  .رواه مِسلم » سبعونَ ألْفاً علَيهم الطَّيالسة 

لينفرن الناس مـن  «  :يب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ وعن أم شريك رضي اللَّه عنها أنها مسعت الن -١٨١٣
  .رواه مسلم » الدجالِ يف اجلبالِ 
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«  :سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: وعن عمرانَ بنِ حصينٍ رضي اللَّه عنهما قالَ  -١٨١٤
  .رواه مسلم » آدم إىل قيامِ الساعة أمر أكْرب من الدجالِ  ما بين خلْقِ

خيْـرج الـدجالُ   « : وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـال   -١٨١٥
أعمد : إىل أين تعمد ؟ فيقُول : مساحلُ الدجالِ ، فَيقُولُونَ له : حل فَيتوجه قبلَه رجلٌ من املُؤمنني فَيتلَقَّاه املَسا

اقْتلُوه ، فيقُـول  : ما بِربنا خفَاء ، فيقولُون : أو ما تؤمن بِربنا ؟ فيقول : إىل هذا الَّذي خرج ، فيقولُون له 
تقتلوا أحداً دونه ، فَينطَلقُونَ بِه إىل الدجالِ ، فَإذا رآه املُومن قال  ألَيس قَد نهاكُم ربكُم أنْ: بعضهم لبعضٍ 

 : الُ بِهجالد رلَّم فَيأموس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صسالُ الَّذي ذَكَر رجإنَّ هذا الد اسا النها أيقولُ يفَي ، حبشفَي
 :، وهجشو ذُوهباً ، فيقولُ  خرض هطْنوب هرظَه عوسقُولُ : فَييب ؟ فَي نؤمأوما ت :  ، الْكَـذَّاب املَِسيح تأن

الْق نيالُ بجي الدشمي ثُم ، هلَيرِج نيب فْرقى يحت هفْرقم نارِ مشنبامل رشفَيؤ ، به ؤمريقولُفَي نِ ، ثُميطْعت  لَه :
يا أَيها الناس : ما ازددت فيك إالَّ بصريةً ، ثُمً يقُولُ : أتؤمن يب ؟ فيقولُ : ثُم يقولُ لَه . قُم ، فَيستوي قَائماً 

ه ما بين رقَبته إىل ترقُوته نحاسـاً ،  إِنه ال يفْعلُ بعدي بأَحد من الناسِ ، فَيأخذُه الدجالُ ليذْبحه ، فَيجعلُ اللَّ
إىل الن ما قَذَفَهأن الناس بسفَيح ، بِه فقْذفَي هلَيورج هيدذُ بيأْخبيالً ، فَيس هإلَي يعطتسيف فَال ي يما ألْقار ، وإن

 ةاجلن« وس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صلَّم فقالَ رس:  » نيالْعالَم بد رنةً عادهاسِ شالن ظَمرواه مسلم  »هذا أع.  

 اهنمبع هضعب احل « . وروى البخارياملَس « : الطَّالئعاُء واخلُفَر مه.  

لّى اُهللا علَيه وسـلَّم عـنِ   ما سألَ أحد رسولُ اللَّه ص :وعنِ املُغرية بنِ شعبةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨١٦
إنَّ معه جبلَ خبزٍ ونهر ماٍء ، : إنهم يقُولُونَ : قلت  »ما يضرك ؟ «  :الدجالِ أكْثَر مما سألْته ، وإنه قالَ يل 

  .متفق عليه  »هو أهونُ على اللَّه من ذلك «  :قالَ 

ما من نبِيٍ إالَّ وقَد أنـذَر  : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : رضي اللَّه عنه قالَ وعن أنسٍ  -١٨١٧
، روأع هالْكَذَّاب،أال إن رواألع هتأمع كُموإنَّ رب، وربأع سوجلَّ لَي ك ف رمز هينيع نيب وبمتفق عليه »كْت.  

أال أُحدثُكُم حديثاً «  :قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨١٨
ار ، فاليت يوالن ةبِمثَالِ اجلَن هعجيئُ م هإنو روأع هإن ، همقَو يبن ثَ بِهدا حالِ مجقُولُعنِ الد   ـيةُ ها اجلنهإن

 ارعليه  .الن متفق.  
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الناس وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ذَكَر الدجالَ بين ظَهراين  -١٨١٩
  .متفق عليه  »الَ أعور الْعينِ الْيمىن ، كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ إنَّ اللَّه لَيس بأَعور ، أال إنَّ املَِسيح الدج« :فَقَالَ 

ال تقُوم الساعةُ حتـى  «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٨٢٠
خى يحت ودهونَ الْيمللَ املُسقَاتي رجوالش رقُولُ احلَجرِ ، فَيجر والشراِء احلَجو نم وديهبِيَء الْيت :  مـلسا مي

 ودهرِ الْيجش من هفَإن قَدرإالَّ الْغ ، لْهالَ فَاقْتعلْفي تخ يودهعليه  »هذا ي متفق.  

والذي نفِْسي بِيده ال تذْهب « : لُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسو: وعنه رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٢١
يالَيتين مكَانَ صاحبِ هذا الْقَبرِ ، ولَيس بِه الدين وما : الدنيا حتى يمر الرجلُ بالْقَبرِ ، فيتمرغَ علَيه ، ويقولُ 

  .عليه  متفق.  »به إالَّ الْبالَُء 

ال تقُوم الساعةُ حتى يحِسـر  « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٢٢
لَعلِّي : رجلٍ منهم  الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍ يقْتتلُ علَيه ، فيقْتلُ من كُلِّ مائة تسعةٌ وتسعونَ ، فَيقُولُ كُلُّ

  .» أنْ أكُونَ أنا أنجو

 ئاً « ويف روايةيش هذْ منفَال يأخ هرضح ّنبٍ ، فَمذَه نزٍ من كَنع اتالْفُر ِسرحأنْ ي كشعليه  »يو متفق.  

يتركُونَ املَدينةَ على خيرٍ ما كَانت « : يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعنه قال  -١٨٢٣
وآخر من يحشر راعيان من مزينةَ يريـدان املَدينـةَ    عوايف السباعِ والطَّيرِ : يرِيد  ، ال يغشاها إالَّ الْعوايف 

  .متفق عليه» ا بلَغا ثنِيةَ الْوداعِ خرا على وجوههما حتى إذ. ينعقَان بِغنمها فَيجداا وحوشاً 

يكُونُ خليفَـةٌ مـن   « : وعن أيب سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٢٤
هدعال يثُو املَالَ وحان يمًرِ الزيف آخ كُملَفَائرواه مسلم » خ.  

ليأتين على النـاسِ  « : وعن أيب موسى األشعرِي رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قال  -١٨٢٥
ى الرريو ، هنا مذُهأْخداً يأح جِدبِ ، فَال يالذَّه نقَة مدبِالص يهلُ فجالر طُوفانٌ يمز   ـهعبتي ـداحلُ الْوج

  .رواه مسلم »أربعونَ امرأةً يلُذْنَ بِه من قلَّة الرجالِ وكَثْرة النساِء 
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اشترى رجلٌ مـن رجـلٍ   « : قَالَ  وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٨٢٦
خذْ ذَهبـك ،  : فَوجد الذي اشترى الْعقَار يف عقَارِه جرةً فيها ذَهب، فقالَ له الذي اشترى الْعقَار عقَاراً ،

 ضاألر وقالَ الَّذي لَه ، برِ الذَّهتأش لَمو ، ضاألر كنم تيرتا اشمـا ،   : إنيهـا فمو األرض كتا بعمإن
يل : وقـالَ اآلخـر   . يل غُالم : أَلَكُما ولَد ؟ قَالَ أحدهما : اكَما إىل رجلٍ ، فقالَ الَّذي تحاكَما إلَيه فَتح

  .متفق عليه  »جارِيةٌ ، قالَ أنكحا الْغالم اجلَاريةَ ، وأنفقَا على أنفُسهما منه وتصدقَا 

١٨٢٧- هرضي اللَّه عن هقُولُ  وعنلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر عمس هـا   « : أنمعهـان مأترام تكان
إنمـا  : إنما ذهب بابنِك ، وقالت األخرى : ابناهما ، جاَء الذِّئْب فَذَهب بابنِ إحداهما ، فقالت لصاحبتها 

اكما إىل داوحبابنِك ، فَت بمانَ بـنِ   ذَهـلَيا على سجترى ، فَخرللْكُب ي بِهلَّم ، فَقَضوس هلَيلّى اُهللا عص ود
ال تفْعـلْ ،  : فقالت الصغرى . ائْتوين بِالسكني أشقُّه بينهما : داود صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فأخربتاه ، فقالَ 

  .متفق عليه » قَضى بِه للصغرى رحمك اللَّه ، هو ابنها فَ

يـذْهب الصـاحلُونَ   « : وعن مرداسٍ األسلَمي رضي اللَّه عنه قالَ قالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٨٢٨
  .، رواه البخاري » للَّه بالَةً األولُ فاألولُ ، وتبقَى حثَالَةٌ كحثَالَة الشعريِ أو التمرِ ، ال يباليهم ا

: جاء جِبريلُ إىل النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قـالَ   :وعن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ الزرقي رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٢٩
وكَذَلك من شهِد بـدراً  « : أو كَلمةً نحوها قالَ »من أفْضلِ املُسلمني «  :ما تعدونَ أهلَ بدرٍ فيكُم ؟ قالَ 

 كَةاملَالئ نرواه البخاري .» م.  

إذا أنزل اللَّه تعاىل « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قال  -١٨٣٠
 يهمكَانَ ف نم ذَابالْع ابذَاباً أَصمٍ عبِقَو .ثُم  همالثُوا على أعمععليه » ب متفق.  

كانَ جِذْع يقُوم إلَيه النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ، يعين يف اخلُطْبة ،  :وعن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال  -١٨٣١
لَ النيب صزى نتارِ حشالع تلْجذْعِ مثْل صوا لنعمس ، ربنامل عضفَلَما و  ـهه عليع يدلَّم فَوضوس هلَيلّى اُهللا ع

 كَنفس.  

 لَةُ الـيت كَـانَ    :ويف روايةخالن رِ ، فصاحتبنلَّم على املوس هلَيلّى اُهللا عالنيب ص دعة قَعاجلم وما كَانَ يفَلَم
 قشنأنْ ت تى كَادتا حهدنع خيْطُب.  
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 ويف رواية: احفَص يبصياح الص ت .  علَـتفَج ، ها إلَيهما فَضى أخذَهلَّم ، حتوس هلَيلّى اُهللا عص يبلَ النزفَن
رواه  »بكت على ما كَانت تسـمع مـن الـذِّكْرِ    «  :تئن أنِني الصيب الَّذي يسكَّت حتى استقرت ، قال 

 البخاري.  

١٨٣٢-  لَّم قالوعنوس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صسر عن هنرٍ رضي اللَّه عاشثُومِ بنِ نرج ينةَ اخلُشلَبإن  :أيب ثَع
ت عن اللَّه تعاىل فَرض فَرائض فال تضيعوها ، وحد حدوداً فَال تعتدوها ، وحرم أشياَء فَال تنتهِكُوها ، وسكَ

  .حديثٌ حسن ، رواه الدارقُطْين وغَيره » أشياَء رحمةً لَكُم غَير نِسيان فَال تبحثُوا عنها 

غَزونا مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : وعن عبد اللَّه بن أيب أويف رضي اللَّه ، عنهما قال  -١٨٣٣
  .نأْكُلُ معه اجلَراد ، متفق عليه : ويف رواية .راد سبع غَزوات نأكُلُ اجل

ال يلْدغُ املُؤمن مـن جحـرٍ   «  :وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٨٣٤
  .متفق عليه  »مرتينِ 

ثَالثَةٌ الَ يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة والَ ينظُـر  «  : علَيه وسلَّم قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا: وعنه قَال  -١٨٣٥
 يمأل عذاب مولَه كِّيهِمزال يو هِمـالً  : إلَيع رجايلٌ بجبِيلِ ، ورنِ السن ابم هعنمي لِ ماٍء بِالْفَالةلٌ علَى فَضرج

، فَحلَف بِاللَّه ألخذَها بكَذَا وكَذا ، فَصدقَه وهو على غيرِ ذَلك ، ورجلٌ بـايع إمامـاً ال    سلْعةً بعد الْعضرِ
 في ا لَمهنم هطعا ويف ، وإنْ لَم يهنم طَاها ، فَإنْ أعنيدإالَّ ل هبايِععليه  »ي متفق.  

قَالُوا يا أبا هريرةَ ، أربعـونَ   »بين النفْختينِ أربعونَ «  : علَيه وسلَّم قَالَ وعنه عن النيب صلّى اُهللا -١٨٣٦
ويبلَى كُـلُّ  « أبيت : أربعونَ شهراً؟ قَال : قَالُوا . أبيت : أربعونَ سنةً ؟ قَال : أبيت ، قالُوا : يوماً ؟ قَالَ 
اإلن نيٍء ما شونَ كَمتبناًء ، فَيآِء ممالس نلُ اللَّه مزني ثُم ،لْقالْخ كَّبري يهبِ ، فالذَّن بجإالَّ ع انس  ـتبني

  .متفق عليه  »الْبقْلُ 

متـى   :وم ، جاَءه أعرابِي فَقَالَ يف مجلسٍ يحدثُ الْقَ وعنه قَالَ بينما النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  -١٨٣٧
سمع ما قَالَ ، فَكَرِه ما قَالَ، : الساعةُ ؟ فَمضى رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يحدثُ، فقَال بعض الْقَومِ 

 همضعقَالَ: وقَالَ ب يثَهدى حى إذَا قَضتح ، عمسي لْ لَم؟ « :  ب ةاعنِ السلُ عائالس نـا  : قَال  »أيا يها أن
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إذَا وسد األمـر إىل   :كَيف إضاعتها ؟ قَالَ : قَالَ »إذَا ضيعت اَألمانةُ فانتظرِ الساعةَ «  :رسولَ اللَّه ، قَالَ 
  .رواه البخاري  »غَيرِ أهله فَانتظرِ الساعة 

١٨٣٨- لَّم وعنوس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صأنَّ رس طئُوا «  :قَالَ  هوإنْ أخ ، وا فَلَكُمابفَإنْ أص ، لُّونَ لَكُمصي
 هِملَيعو فَلَكُم«  خاريالب رواه.  

١٨٣٩-  هرضي اللَّه عن هنعاسِ { : ولنل ترِجأخ ةأُم ريخ متقَالَ  }كُن: يف  خ ونَ بِهِـمأْتاسِ يلناسِ لالن ري
  .السالسل يف أعناقهم حتى يدخلُوا يف اإلسالمِ 

عجب اللَّه عز وجلَّ من قَـومٍ يـدخلُونَ الْجنـةَ يف    «  :وعنه عن النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٨٤٠
  .معناها يؤسرون ويقيدون مث يسلمون فيدخلون اجلنة . البخاري  رواهما »السالسلِ 

أَحب الْبِالَد إىل اللَّه مساجِدها ، وأبغض الْـبِالَد إىل  «  :وعنه عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٤١
  .رواه مسلم  »اللَّه أسواقُها 

الَ تكُونن إن استطعت أولَ من يدخلُ السوق  :ارِسي رضي اللَّه عنه من قَوله قَال وعن سلْمانَ الْفَ -١٨٤٢
 هتاير بصا ينو ، طَانيكَةُ الشرعا مها ، فَإنهنم جرخي نم رال آخمسلم هكذا . ، و رواه.  

نقَانِي يف صحيحه عالرب اهوانَ قَالَ  ورلْملَّم : سوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صقَالَ رس:  »   ـنلَ مأو كُـنال ت
 خفَرطَانُ ويالش اضا بيها ، فهنم جخيْر من رال آخو ، وقلُ السخدي «.  

قُلْت لرسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه  :ه عنه قَالَ وعن عاصم األحولِ عن عبد اللَّه بنِ سرجِس رضي اللَّ -١٨٤٣
استغفَر لَك رسولُ اللَّه صلّى : فَقلْت لَه : قَالَ عاصم  »ولَك «  :يا رسولَ اللَّه غَفَر اللَّه لك ، قَالَ : وسلَّم 

: حممد [   }واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني واملُؤمنات{  :الَ هذه اآليةَ ثُم ت نعم ولَك ، :اُهللا علَيه وسلَّم ؟ قَالَ 
  .، رواه مسلم ]  ١٩

إنَّ مما أدرك «  :قَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب مسعود األنصارِي رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٤٤
  .رواه البخاري  »إذَا لَم تستحِ فَاصنع ما شئْت : المِ النبوة األولَى الناس من كَ
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أولُ ما يقْضى بين الناسِ « : قَالَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٤٥
ميف الد امةيالْق ماِء يو«  هعلَي فَقتم.  

١٨٤٦-  ا قَالَتهنةَ رضي اللَّه عشائع نعلَّم : ووس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صسقَالَ ر : » نكَةُ ماملَالئ قَتلخ
 لَكُم فصا ومم ق آدملوخ ، ارن ارِجٍ منم ناجلَانُّ م قخلورٍ ، ومسلم  »ن رواه.  

١٨٤٧-  ا قَالَتهنا رضي اللَّه عهعنآنَ « : ولَّم الْقُروس هلَيلّى اُهللا عنيب اللَّه ص لُقم يف   »كَانَ خـلسم رواه
  .جملَة حديث طويلٍ 

١٨٤٨-  ا قَالَتهنعلَّم : ووس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صسقاَء ال«  :قَالَ رل بأح نم منو ، قَاَءهاللَّه ل أحب لَّه
 قَاَءهاللَّه ل قاَء اللَّه كَرِهل كَرِه«  قَالَ : فَقُلْت ، تاملو هكْرا ن؟ فَكُلُّن تةُ املوياهولَ اللَّه ، أكَرا رسس «  :يلَي

وانِهرِضاللَّه و ةمحر بِرشإذَا ب ناملُؤم نلَكو ، كإذَا  كَذَل روإنَّ الْكَاف قَاَءهاللَّه ل بقَاَء اللَّه ، فَأَحل بأح هتجنو
قَاَءهاللَّه ل كَرِهقَاَء اللَّه ، ول كَرِه ، هطخسذابِ اللَّه وبع رشرواه مسلم .»ب.  

كَانَ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم معتكفاً، : عنها قَالَت وعن أُم املُؤمنِني صفيةَ بنت حيي رضي اللَّه  -١٨٤٩
فَحدثْته ثُم قُمت ألنقَلب ، فَقَام معي ليقْلبين ، فَمر رجالنً من األنصارِ رضي اللَّه عنهما . فَأَتيته أزوره لَيالً 
 بِيا النأيا را ، فَلمرعلَّم أسوس هلَيلّى اُهللا علَّم . صوس هلَيلّى اُهللا عفَقَالَ ص:  » ةُ بنتيفا صها إنلُكُملَى رِسع

 ييولَ اللَّه ، فَقَالَ : فَقاالَ  »حارسانَ اللَّه يحبـ «  :س إنمِ ، وى الدرجم منِ آداب نرِي مجطَانَ ييي إنَّ الش
  .متفق عليه »  شيئاً : أو قَالَ  خشيت أنْ يقذف يف قُلُوبِكُما شرا 

شهِدت مع رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه : وعن أيب الفَضل العباسِ بنِ عبد املُطَّلب رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٥٠
أبا وأن تني فَلَزمنح مولَّم يوس   ـلَّم لَـموس هلَيلّى اُهللا عولِ اللَّه صسبِ راملُطَّل دببنِ ع احلارِث انَ بنفْيو س

  .نفَارِقْه ، ورسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى بغلَة لَه بيضاَء 

دونَ ممللَّى املُسركُونَ واملُشونَ وملقَى املُسا الْتفَلَم  كُضـرلَّم ، يوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صرس قفَطَف ، بِرِين
نْ ال تسرِع ، وأبـو  بغلَته قبل الْكُفَّارِ ، وأنا آخذٌ بِلجامِ بغلَة رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أَكُفُّها إرادةَ أ

  .ه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم سفْيانَ آخذٌ بِركَابِ رسولِ اللَّ
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قَالَ العباس ، وكَانَ رجالً صيتاً » أي عباس ناد أصحاب السمرة «  :فَقَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 
تهم حني سمعوا صوتي عطْفَةَ الْبقَرِ علَـى  أين أصحاب السمرة ، فَو اللَّه لَكَأنَّ عطْفَ: فَقُلْت بِأعلَى صوتي : 

يا معشر األنصارِ ، : يالَبيك يالَبيك ، فَاقْتتلُوا هم والْكُفَار ، والدعوةُ يف األنصارِ يقُولُونَ : أوالدها ، فَقَالُوا 
  .ى بنِي الْحارِث بن الْخزرج يا معشر األنصار ، ثُم قَصرت الدعوةُ علَ

هذَا حني حمي « : فَنظَر رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو علَى بغلَته كَاملُتطَاوِل علَيها إلَى قتالهم فَقَال 
 يسطالْو« ، لَّم حصياتوس هلَيلّى اُهللا عولُ اللَّه صسذَ رأخ قَـال     ثُم وه الْكُفَّـارِ ، ثُـمجو ى بِهِنمفَر :

» دمحم بروا ومزهان«  هاتيصبِح ماهو إالَّ أنْ رمى ، فَواللَّه ما هيما أرف هئَتيلَى هالُ عتفَإذَا الْق ظُرأن تبفَذَه
  .رواه مسلم  .راً ، فَمازِلْت أرى حدهم كَليالً ، وأمرهم مدبِ

 » يسطالو « ورنالت . اهنعوم : بالْحر تدتاش . لُهقَوو : » مهأي » حد لَةمبِاحلاءَِ املُه وه : مهبأس.  

يها الناس إنَّ اللَّـه  أ«  :قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٥١
يا أيها الرسلُ كُلُوا مـن  {: طيب ال يقْبلُ إالَّ طيباً ، وإنَّ اللَّه أمر املُؤمنِني بِما أمر بِه املُرسلني ، فَقَال تعاىل 

 ثُـم ذَكَـر   }كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا { : وقَال تعالَى } الطَّيبات واعملوا صاحلاً 
يارب يارب ، ومطْعمه حرام ، ومشـربه حـرام ،   : الرجلَ يطيلُ السفَر أشعثَ أغْرب ميد يديه إلَى السماِء 
كذَلل جابتسى يرامِ، فَأَنبِالْح يوغُذ ، حرام هلْبسرواه مسلم  »، ؟  وم.  

ثَالثَةٌ الَ يكَلِّمهم اللَّـه يـوم   « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٥٢
 أليم عذَاب مولَه ، هِمإلَي ظُرال ينو ، كِّيهِمزالَ يو ، امةيالْق :لوم ، انز خيش  كْبِرـتسل مائعو ،كَذَّاب ك« 

  .الْفَقري : » الْعائلُ «   . رواه مسلم 

سيحانُ وجيحانُ والْفُـرات  « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٥٣
 ةارِ الْجنهأن نيلُ كُلٌّ موالن« مسلم  رواه.  

خلَق اللَّه التربةَ يـوم السـبت،   «  :أخذَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيدي فَقَالَ : وعنه قَال  -١٨٥٤
الثَاِء ، وخلَق النور يـوم  وخلَق فيها الْجِبالَ يوم األحد ، وخلَق الشجر يوم اإلثْنينِ ، وخلَق املَكْروه يوم الثُّ
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نرِ مصالْع دعلَّم بوس هلَيلّى اُهللا عص مآد لَقيسِ ، وخاخلَم موي ابوا الديهثَّ فباِء ، وعبيف   األر ـةعوم اجلُمي
  . رواه مسلم . » الَّليلِ آخرِ الْخلْقِ يف آخرِ ساعة من النهارِ فيما بين الْعصرِ إىل

لَقَد انقَطَعت يف يدي يوم مؤتـةَ تسـعةُ   « : وعن أيب سلَيمانَ خالد بنِ الْوليد رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٥٥
  .رواه البخاري . »أسيافٍ ، فَما بقي يف يدي إال صفيحةٌ يمانِيةٌ 

إذَا حكَم «  :عاص رضي اللَّه عنه أنه سمع رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ وعن عمرو بنِ الْ -١٨٥٦
رأج طَأَ ، فَلَهفَأَخ ، دهتاجكَم ووإنْ ح رانأج أصاب ، فَلَه ثُم ، دهتفَاج ، ماكالْح«  هلَيع متفق .    

الْحمى من فيحِ جهنم فأبرِدوها « : اللًَّه عنها أنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ وعن عائشةَ رضي  -١٨٥٧
  .متفق عليه  »بِاملاَِء 

 »ه وليه من مات وعلَيه صوم ، صام عن«:ى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَوعنها رضي اللَّه عنها عنِ النيب صلّ -١٨٥٨
 هلَيع متفق.  

الْقَرِيب وارِثاً كَـانَ أو غَيـرِ   : واملُختار جواز الصومِ عمن مات وعلَيه صوم لهذَا الْحديث ، واملُراد بالْويلِّ 
 ارِثو.  

اللَّه عنها حدثَت أنَّ عبد اللَّه ابن الزبير رضي اللَّه وعن عوف بنِ مالك بنِ الطُّفَيلِ أنَّ عائشةَ رضي  -١٨٥٩
واللَّه لَتنتهِين عائشةُ ، أو ألحجرنَّ علَيها ، : عنهما قَالَ يف بيعٍ أو عطَاٍء أعطَته عائشةُ رضي اللَّه تعالَى عنها 

 ذَا ؟: قَالتقَالَ ه وقَالُوا أه : ، عمن  داً ، : قَالَترِ أببيالز نأنْ ال أُكَلِّم اب ذْرن علَي و ، للَّهه  ـنفَع ابشتفَاس
فلَما طَـال    .الَ واللَّه ال أُشفَّع فيه أبداً ، وال أتحنثُ إلَى نذْري : فَقَالَت . الزبيرِ إليها حني طالَت الْهجرةُ 

أنشدكُما : لَى ابنِ الزبيرِ كَلَّم املسور بن خمْرمةَ ، وعبد الرحمنِ بن األسود بنِ عبد يغوثَ وقَال هلُما ذَلك ع
املسور ، وعبـد   ، فَأَقْبل بهاللَّه ملَا أدخلْتماين علَى عائشةَ رضي اللَّه عنها ، فَإنها الَ يحلُّ لَها أنْ تنذر قَطيعيت 

 :قَالَـت عائشـةُ    السالَم علَيك ورمحةُ اللَّه وبركَاته ، أَندخلُ ؟: الرًحمن حتى استأذَنا علَى عائشةَ ، فَقَاالَ 
ابن الزبيرِ ، فَلما دخلُوا ، دخلَ ابن  والَ تعلَم أنَّ معهما نعم ادخلُوا كُلُّكُم ، :قَالَت كُلُّنا ؟: قَالُوا . ادخلُوا 

لـرحمنِ  الزبيرِ الْحجاب ، فَاعتنق عائشةَ رضي اللَّه عنها ، وطَفق يناشدها ويبكي ، وطَفق املسور ، وعبد ا
 ويقُوالن ، هنم لَتوقب هتا إالَّ كَلَّمانِهداشنإنَّ ا :ي رةالْهِج نم تمعل ا قَدمى عهلَّم نوس هلَيلّى اُهللا علنيب ص .
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فَلَما أكْثَروا علَى عائشةَ من التذْكرة والتحرِيجِ ، طَفقَت   .والَ يحلُّ ملُسلمٍ أنْ يهجر أخاه فَوقً ثَالث لَيالٍ 
فَلَم يزاال بها حتى كَلَّمت ابنِ الزبيرِ ، وأعتقَـت يف   إني نذَرت والنذْر شديد ، :تذَكِّرهما وتبكي ، وتقُولُ 

  .رواه البخاري . نذْرِها أربعني رقَبةً، وكَانت تذْكُر نذْرها بعد ذَلك فَتبكي حتى تبلَّ دموعها خمارها 

. بةَ بنِ عامر رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم خرج إلَى قَتلَـى أُحـد   وعن عقْ -١٨٦٠
إني بين أيديكُم فَرطٌ  :فَصلَّى علَيهِم بعد ثَمان سنِني كاملودع لألحياِء واألموات ، ثُم طَلَع إىل املنرب ، فَقَالَ 

علَيكُم وإنَّ موعدكُم الْحوض ، وإني ألنظُر إليه من مقامي هذَا، وإني لَست أخشى علَـيكُم أنْ   وأنا شهيد
 فَكَانت آخر نظْرة نظَرتها إلَى رسولِ اللَّه صلّى اُهللا :قَالَ» تشركُوا ، ولَكن أخشى علَيكُم الدنيا أنْ تنافَسوها

  .متفق عليه  علَيه وسلَّم ،

 ويف رواية:  » لكُمكَان قَب من ًلَككُوا كَما هلهلُوا فَتتقْتا ، وتيهوا فافَسنا أنْ تنيالد كُمى علَيشي أخنلَكو« 
  .علَى املنربِ  فَكانَ آخر ما رأيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم :قَالَ عقبةُ 

إني فَرطٌ لَكُم وأنا شهِيد علَيكُم ، وإني واللَّه ألنظُر إلَى حوضي اآلنَ ، وإني أُعطيـت  «  :ويف رواية قال 
عدي ولَكن أخـاف  مفَاتيح خزائن األرضِ ، أو مفَاتيح األرضِ ، وإني واللَّه ما أَخاف علَيكُم أنْ تشرِكُوا ب

  . »علَيكُم أنْ تنافَسوا فيها 

 دلَى أُحلَى قَتع الةبِالص املُرادوفَةُ : ورالةُ املعالَ الص ، ماُء لَهعالد.  

ه صلّى اُهللا علَيه صلَّى بنا رسولُ اللَّ: وعن أيب زيد عمرو بنِ أخطَب األنصارِي رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٦١
ثُم صعد املنبر فخطـب حتـى   . وسلَّم الْفَجر ، وصعد املنبر ، فَخطَبنا حتى حضرت الظُّهر ، فَنزل فَصلَّى 

ان وما هـو كـائن ،   حضرت العصر ، ثُم نزل فَصلَّى ، ثُمً صعد املنرب حىت غَربت الشمس، فَأخربنا ما ك
  .رواه مسلم  .فَأَعلَمنا أحفَظُنا 

١٨٦٢-  ا قَالَتهنةَ رضي اللَّه عشعائ لَّم : وعنوس هلَيلّى اُهللا عيـع اللَّـه   « : قال النيب صطأن ي ذَرن نم
 هصاللَّه ، فال يع يصأنْ يع ذَرن نوم ، هعطفَلْي« خاري  رواهالب.  
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« : وعن أُمٍ شرِيك رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم أمرها بِقَتلِ األوزاغِ ، وقَال -١٨٦٣
 راهيمعلَى إب فُخكَانَ ين«  هلَيع متفق.  

من قَتلَ وزغَـةً يف  « : صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه: وعن أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٦٤
األولَـى ، وإنَّ   أولِ ضربة ، فَلَه كَذَا وكَذَا حسنةً ، ومن قَتلَها يف الضربة الثَّانِية ، فَلَه كَذَا وكَذَا حسنةً دونَ

  . »ا حسنةً قَتلَها يف الضربة الثَّالثَة ، فَلَه كَذاَ وكَذَ

 ايةونَ  « : ويف رِود ثَـةويف الثَّال ، كونَ ذَلد ةيف الثَّانِيو ، ةنمائةُ حس لَه بكُت ، بةرلِ ضغاً يف أولَ وزقَت نم
 كرواه مسلم . » ذَل.  

 ةلُ اللُّغغُ : قال أهزالْو : رصأب سام نم ظَامالْع.  

١٨٦٥-  نعلَّم قَال ووس هلَيلّى اُهللا عول اللَّه صأنَّ رس هنةَ رضي اللَّه عرريأيب ه : »  صـدقَنلٌ ألتجقَال ر
: تصدق الليلة علَى سارِقٍ، فَقَـالَ  : بِصدقَة ، فَخرج بِصدقَته ، فَوضعها يف يد سارِقٍ ، فَأصبحوا يتحدثُونَ 

 لَك مثُونَ  اللَّهحـدوا يتحبفَأص ،زانية ا يف يدهعضفَو ، هدقَتبِص جرفَخ ، قَةدبِص قَندصألت دمق   الْحـدصت
وضعها يف يد اللَّهم لَك الْحمد علَى زانِية ؟، ألتصدقَن بِصدقة ، فَخرج بِصدقَتهٍ ، فَ: اللَّيلَةَ علَى زانِية ، فَقَالَ 

تصٌدق علَى غَنِي ، فَقَالَ اللَّهم لَك الْحمد علَى سارِقٍ ، وعلَى زانِية ، وعلَـى  : غَنِي ، فأصبحوا يتحدثونَ 
يل لَهي فَقا ال: غَنِي ، فَأتوأم ، هسرِقَت عن عفتسأنْ ي لَّهارِقٍ فَلَععلَى س كقَتا صدأم نع فعتسا تانِيةُ فَلَعلَّهز

 اللَّه اها آتمم قفنبِر ، فَيتأنْ يع فَلَعلَّه ا الْغنِيا، وأماهزِن«  اهمبعن ملسمو ، هالبخاري بلفظ واهر.  

الذراع وكانـت تعجبـه   كنا مع رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف دعوة فرفع إليه وعنه قال «  -١٨٦٦
أنا سيد الناس يوم الْقيامة ، هلْ تدرونَ مم ذَاك ؟ يجمع اللَّه األولني واآلخرِين يف  :فَنهس منها نهسةَ وقال 

فَي ، سمالش مهنو مندي ، وتاعالد مهعسميو ، راظالن همظُرند ، فَياحو يدبِ  صعوالْكَـر مالْغ نم اسلُغُ النب
 اسقُولُ النلُونَ ، فَيمتالَ حيطيقُونَ واالَ يم : فَعيش نونَ مظُرن؟ أَالَ ت كُملَغإِلَى ما ب ، يهف متا أَننَ إِىل مروأَالَ ت

  لَكُم إِىل ربكُم ؟

يا أَدم أَنت أَبو الْبشرِ ، خلَقَك اللَّه بيِده ، ونفخ : كُم آدم ، ويأتونه فَيقُولُونَ أبو: فيقُولُ بعض الناسِ لبعضٍ 
؟ أَالَ ت كا إِلَى ربلَن فعشةَ ، أَال تنالْج ككَنأَسو وا لَكدجكَةَ فَساملَالئ روأَم ، هوحر نم يكف يهف نحا نرى م
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ا ؟ فَقَالَ ، ومنلَغا ب : ثْلَهم لَهقَب بضيغ باً لَمغض بي غَضبـاين عـنِ   . إِنَّ رهن هإِنو ، ثْلَهم هدعب بضغالَ يو
 تيصفَع ، رةجفْسي . الشفِْسي نفِْسي نوحٍ . نوا إِلَى نبرِي ، اذْهوا إِلَى غَيبو. اذهونَ نأْتا : حاً فَيقُولُونَ فَيي

ف نحا نى إِلَى مركُوراً ، أَال تداً شباك اللَّه عمس قَدضِ ، ولِ األرل إِىل أَهسلُ الرأَو تأَن ، وحى نرأَالَ ت ، يه
يوم غَضباً ملْ يغضب قَبلَه مثْلَه ، ولَن يغضب إِنَّ ربي غَضب الْ: إِلَى ما بلَغنا ، أَالَ تشفَع لَنا إِلَى ربك؟ فَيقُولُ 

غَيرِي اذْهبوا بعده مثْلَه، وأَنه قد كانت لي دعوةٌ دعوت بِها علَى قَومي ، نفِْسي نفِْسي نفِْسي ، اذْهبوا إِلَى 
 يماهرفَ . إِلَى إِب يماهرونَ إِبأْتقُولُونَ فَيـا إِلَـى   : يلَن فَعضِ ، اشلِ األرأَه نم يلُهلخو اللَّه بِين تأَن يماهرا إِبي

 مقُولُ لَه؟ فَي يهف نحا نى إِلَى مرأَالَ ت ، كبر :  لَـنو ، ثْلَهم لَهقَب بضغي باً لَمغَض موالْي بغَض ي قَدإِنَّ رب
رِي ، اذْهوا إِلَى غَيبفِْسي، اذْهفِْسي نفِْسي نن اتثَالَثَ كَذْب تكَذَب تي كُنإِنو ثْلَهم هدعب بضغوا إِلَـى  يب

لى الناسِ ، يا موسى أَنت رسولُ اللَّه ، فَضلَك اللَّه بِرِساالَته وبكَالَمه ع: فَيأْتونَ موسى ، فَيقُولُون  . موسى 
ضغي باً لَمغَض موالْي بغَض ي قَدقول إِنَّ رب؟ فَي يهف نحا نى إِىل مرأَالَ ت ، كبا إِلَى رلَن فعاش ، ثْلَهم لَهقَب ب

ي نفِْسي نفِْسي ، اذْهبوا إِلَى غَيرِي ، اذْهبوا نفِْس. ولَن يغضب بعده مثْلَه وإِني قَد قتلْت نفْساً لَم أُومر بِقْتلها
يا عيسى أَنت رسولُ اللَّه وكلمته أَلْقَاها إِلَـى مـرمي وروح منـه    : فَيقُولُونَ . فَيأْتونَ عيسى . إِلَى عيسى 

 ديف املَه اسالن تكَلَّمو . كبا إِلَى رلَن فَعقولُ أَالَ . اشفي ، يهف نحا نى مرت : :  مـوالْي بغَض ي قَدإِنَّ رب
، اذْهبـوا إِلَـى    غَضباً لَم يغضب قَبلَه مثْلَه ، ولَن يغضب بعده مثْلَه ، وملْ يذْكُر ذنباً ، نفِْسي نفِْسي نفِْسي

  .فيأْتون حممداً صلّى اُهللا علَيه وسلَّم . ُهللا علَيه وسلَّم غَيرِي ، اذْهبوا إِلَى محمد صلّى ا

 قُولُونَ « : ويف روايةوين فيأْتفَي : نم مقَدما ت اللَّه لَك غَفَر بِياَء ، وقَداَألن مخاتو ، ولُ اللَّهرس تأَن دمحا مي
لَى ربك ، أَالَ ترى إِلَى ما نحن فيه ؟ فَأَنطَلق ، فَآيت تحـت الْعـرشِ ، فـأَقَع    ذَنبِك وما تأخر ، اشفَع لَنا إِ

:  يقَالُ ثُم يفْتح اللَّه علَي من محامده ، وحسن الثَّناِء علَيه شيئاً لم يفْتحه علَى أَحد قَبلي ثُم» ساجِداً لربي 
يي يتأُم ، باري يتي ، فَأَقُولُ أُمأْسر فَأَرفَع ، فَّعشت فَعاشو ، طَهعلْ تس ، ارفَع رأْسك دمحقَالُ ا مفَي ، بار

 :ةنابِ الْجوأَب ننِ ممالْباب اَألي نم هِملَيع ابسالَ ح نتك مأُم نلْ مخأَد دحما  ياميماسِ فركَاُء النش موه
والَّذي نفِْسي بِيده إِنَّ ما بين املصراعينِ من مصارِيعِ الْجنة كَما بين « : ثُم قال  »سوي ذَلك من اَألبوابِ 

  .متفق عليه» مكَّةَ وهجر ، أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى 

١٨٦٧- نِ ابعا قَالَ ومهناللَّه ع يضاسٍ ربـا   : نِ عبابنِهيل واعـمإِس لَّم بِأُموس هلَيلّى اُهللا عص يماهرجاَء إِب
سلَيو ، جِدلَى املسيف أَع مزمز قفو ةحود دنع تيالْب دنا عهعضى وتح هعضري تهيلَ واعممبكَّةَإِس    مئـذؤي
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ثُم قَفي إِبـراهيم   . أَحد ولَيس بِها ماٌء ، فَوضعهما هناك ، ووضع عندهما جِراباً فيه تمر ، وسقَاء فيه ماٌء 
 يل فَقَالَتماعإِس أُم هبِعتقاً ، فتطَلنذا الْ: م اكُنرتوت بذْهت نأَي يمراهـيٌء ؟  يا إِبوالَ ش أَنيس يهف سي ليواد

إِذًا ال : قَالَـت  . نعـم  : آللَّه أَمرك بِهذَا ؟ قَـالَ  : فَقَالَت لَه ذَلك مراراً ، وجعل الَ يلْتفت إِلَيها ، قَالَت لَه
 رجعت نا ، ثُمعيضي.لَّم ، حوس هلَيلّى اُهللا عص يمراهإِب طَلقفَان    ـهنروـثُ ال يحي ـةالثَّنِي دنى إِذا كَانَ عت .

ربنا إِني أَسكَنت من ذُرييت بِواد غَيـرِ  { : استقْبل بِوجهه الْبيت، ثُم دعا ؤالِء الدعوات ، فَرفَع يديه فقَالَ 
إِسماعيل ترضع إِسماعيل ، وتشرب من ذَلك املَاِء ، حتى  وجعلَت أُم .} يشكُرونَ{ حتى بلَغَ }ذي زرعٍ 

يتلَبطُ فَانطَلَقَت كَراهيةَ أَنْ : أَو قَالَ  إِذَا نفد ما يف السقَاِء عطشت وعطش ابنها ، وجعلَت تنظُر إِلَيه يتلوى 
فَا أَقْرالص فَوجدت ، هظُر إِلَينـرى  تلْ ته ظُرنت يالْواد لَتقباست ثُم ، هعلَي ا ، فَقَامتيهضِ يللٍ يف األرجب ب

فهبطَت من الصفَا حتى إِذَا بلَغت الْوادي ، رفَعت طَرف درعهِا ، ثُم سعت سـعي  . أَحداً ؟ فَلَم تر أَحداً 
ى جاوزحت ودْها سانـر   اِإلنت داً؟ فَلَـمرى أَحلْ ته ظَرتا ، فنهعلَي وةَ ، فقامتاملر تأَت ثُم ، يادالْو ت

اتع مربس كذَل لَتداً ، فَفَعا  . أَحمهي اللَّه عنضاسٍ رعب نـلَّم   : قَال ابوس ـهلَيلّى اُهللا عص يبقَال الن:  »
ثُـم   ترِيد نفْسـها   صه : فلَما أَشرفَت علَى املروة سمعـت صوتاً ، فَقَالَت  .» بينهما فَذَلك سعي الناسِ 

 ضاً فَقَالتأَي عتفَسم ، تعسمغَواثٌ : ت دكنإِنْ كَانَ ع تمعأَس ث .قَدعِ  . فأَغضد مونع ي بِامللَكفَإِذَا ه
حتى ظَهر املاُء، فَجعلَت تحوضه وتقُولُ بِيدها هكَـذَا ، وجعلَـت    أَو قَال بِجناحه  ه زمزم ، فَبحثَ بِعقبِ

 ويف رواية رفغما ت دعب و يفُورا وههقَائاملَاَء يف س فرغت : رِفغاللَّـه    . بِقَدرِ ما ت ـياسٍ رضعب نقَال اب
لو لَم تغرِف من : أَو قَالَ  رحم اللَّه أُم إِمساعيل لَو تركْت زمزم « : نيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ ال: عنهما 

  .فَشرِبت ، وأَرضعت ولَدها املَاِء ، لَكَانت زمزم عيناً معيناً قَال 

 ا امللَكفَقَال لَه :عيافُوا الضخكَانَ الَ تو ، لَهأَه عضيوإِنَّ اللَّه ال ي ، وهوأَب الَمذَا الْغيبنيه ه تاً للَّهيا بنهة فَإِنَّ ه
 همالش نعو ينِهمي ذُ عنأْخولُ ، فتيالس يهتأْت ابِيةضِ كَالراَألر نعاً مفترم تالْبي . تى مرحت ككَذَل تفَكَان 

فَرأَوا طَـائراً   بِهِم رفْقَةٌ من جرهم ، أو أَهلُ بيت من جرهمٍ مقْبِلني من طَريقِ كَداَء ، فَنزلُوا يف أَسفَلِ مكَةَ ،
جِرياً أَو جرِيينِ ، فَإِذَا إِنَّ هذا الطَّائر ليدور على ماء لَعهدنا بِهذا الوادي وما فيه ماَء فَأرسلُوا : عائفاً فَقَالُوا 

: أَتأْذَنِني لَنا أَنْ نرتِلَ عندك ؟ قَالت: هم بِاملاِء ، فَرجعوا فَأَخبروهم فَأقْبلُوا ، وأُم إِسماعيلَ عند املاَء ، فَقَالُوا 
فَأَلفي « : قَالَ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : عباسٍ  قَال ابن  .نعم : نعم ، ولكن ال حق لَكُم يف املاِء ، قَالُوا 

 ساُألن بحي تهيلَ ، وإِمساع أُم ل  . ذلكا أَهوا بِهى إِذا كَانم ، حتلُوا معهزيهِم فنلسلُوا إِىل أَهفَرتَلُوا ، فَأَر
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ةَ معلَّم العربِيوت المالغ وشب ، أَبيات ، مامرأَةً منه وهجوز ، ركا أَدفَلَم ، بش نيح مبهم وأَعجهفَسوأَن منه
  .وماتت أُم إِمساعيل 

ي خرج يبتغ: فَجاَء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيلُ يطالع ترِكَته فَلم جيِد إِسماعيل ، فَسأَل امرأَته عنه فَقَالتْ 
نحن بشرٍّ ، نحن يف ضيقٍ وشدة ، وشكَت : ثُم سأَهلَا عن عيشهِم وهيئَتهِم فَقَالَت يصيد لَنا: ويف رِواية  لَنا 

َء إسماعيلُ كَأَنه آنس فَلَما جا . فإذا جاَء زوجك ، اقْرئى علَيه السالم، وقُويل لَه يغير عتبةَ بابه : إِليه ، قَال 
نعم ، جاَءنا شيخ كَذا وكَذا ، فَسأَلَنا عنك ، فَأخبرته ، فَسألين : هلْ جاَءكُم من أَحد ؟ قَالَت : شيئاً فَقَال 

ةدوش دها يف جأَن هتربنا ، فَأخشف عيِء ؟ قَا: قَالَ . كَييبش صاكلْ أَوفَه لَت : المالس كأ علَيرين أَقْرأَم عمن
فَطَلَّقَها ، وتزوج مـنهم   .ذَاك أَيب وقَد أَمرين أَنْ أُفَارِقَك ، الْحقي بأَهلك : قَالَ . غَير عتبة بابك : ويقُولُ 
: قَالَت . د ، فَلَم جيده ، فَدخل على امرأته ، فَسأَل عنه فلَبِث عنهم إِبراهيم ما شاَء اللَّه ثُم أَتاهم بع. أُخرى 

نحن بِخيرٍ وسعة وأَثْنت على اللَّه : كَيف أَنتم ، وسأهلَا عن عيشهِم وهيئَتهِم فَقَالَت : قَال . خرج يبتغي لَنا 
اللَّهم بارِك هلُـم يف  : قَال . املاُء : فَما شرابكُم ؟ قَالَت : قَال . اللَّحم : ما طَعامكُم ؟ قَالَت : تعاىل ، فَقَال 

: قَال  »ولَم يكن هلُم يومئذ حب ولَو كَانَ هلُم دعا لَهم فيه «: قَال النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم اللَّحم واملاِء ، 
  .لَيهِما أَحد بغيرِ مكَّةَ إِالَّ لَم يوافقاه فَهما الَ خيْلُو ع

أَال تنـزِلُ ، فـتطْعم   : ذَهب يصيد ، فَقَالَت امرأَته: أَين إِسماعيلُ ؟ فَقَالَت امرأته  :ويف رواية فَجاَء فَقَالَ 
اللَّهم بـارِك  : قَال . ا اللَّحـم ، وشرابنا املاُء طَعامن: وما طعامكم وما شرابكُم ؟ قَالَت : وتشرب ؟ قَالَ 

بركَةُ دعوة إِبراهيم صلّى اُهللا علَيـه  «: فَقَالَ أَبو القَاسم صلّى اُهللا علَيه وسلَّم: لَهم يف طَعامهم وشرابِهِم قَالَ 
: فَلَما جاَء إِسماعيلُ ، قَـال   . السالم ومريه يثَبت عتبةَ بابه  فَإِذا جاَء زوجك ، فاقْرئي علَيه :قَالَ  »وسلَّم 

 أَحد ؟ قَالت من اكُملْ أَتفَسـأَلَين  : ه ، هربتفَأَخ ، كأَلَين عنفَس ، هلَيع تأَثْنو ن اهلَيئَةسح خا شيانأَت ، معن
أَن هترا فَأَخبنشيع ريٍ كيفقَالَ . ا خب : ٍء ؟ قَالَتيبِش اكصفأَو : تثَبأَنْ ت كرويأْم ، المالس كلَيأُ عقْري ، معن

ة بابكبتقَالَ . ع : ِسكَكبةُ أَمرين أَنْ أُمتالْع أَيب وأنت ذَاك .  د ذلـكاَء بعج اَء اللَّه ، ثُمما ش مهلَبِثَ عن ثُم
لْوالد بِالْولَـد  إِسماعيلُ يبرِي نبالً لَه تحت دوحة قريباً من زمزم ، فَلَما رآه ، قَام إِلَيه ، فَصنع كَما يصنع او

: وتعينين ، قَال : قَال فَاصنِع ما أَمرك ربك ؟ : يا إِسماعيلُ إِنَّ اللَّه أَمرين بِأَمرٍ ، قَال : والوالد بالْوالد ، قَالِ 
بيتاً ههنا ، وأَشار إِىل أَكَمة مرتفعة على ما حوهلَا فَعند ذلك رفَـع   فَإِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أَبين: وأُعينك ، قَالَ 

حتى إِذا ارتفَع الْبِناُء جاَء بِهـذا احلجـرِ   الْقَواعد من الْبيت ، فَجعلَ إِسماعيل يأيت بِاحلجارة ، وإبراهيم يبين 
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 ما يقُوالَنهة وارجاحل اوِلُهنيلُ ياعمين وإسو يبهو ، هلَيع فقام لَه هعفَوض:  » يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنرب
 يملالْع «.  

 ج بِ: ويف روايةريم خراهإِنَّ إب نم ربشيلَ تماعأُم إِس علَتا ماٌء فَجيهةٌ فنم شهيل ، معاعمإس يل وأُمماعإِس
فَوضعها تحت دوحة ، ثُم رجع إِبراهيم إِىل أَهله ، فاتبعته أُم . الشنة ، فَيدر لَبنها على صبِيها حتى قَدم مكَّةَ 

مــه إِسورائ نه متوا كَداَء نادى ملَّا بلغتيلَ حا ؟ قَالَ : اعكُنرتت إِىل من اهيمرا إِبي :   قَالَـت ، إِىل اللَّـه :
 بِاللَّه يتى ملَّا فَىن املاُء . رضتا حهبِيلى صا عهنلَب دريو ، ةنالش نم برشت جعلَتو ، جعتفَر  قَالَت :  لَـو

فَنظَرت ونظَرت هلْ تحس أَحداً ، فَلَم . فَذَهبت فصعدت الصفا : ذَهبت ، فَنظَرت لعلِّي أحس أَحداً ، قَالَ 
 قَالَت واطاً ، ثُمأَش ذلك وةَ، وفَعلَتاملر وأَتت ، الْوادي ، سعت تا بلَغأحداً ، فَلَم سحت :   ـتبلـو ذه

. سـها  فنظرت ما فَعلَ الصيب ، فَذَهبت ونظَرت ، فإِذَا هو على حاله كأَنه ينشغُ للموت ، فَلَم تقرهـا نفْ 
، فَلَم تحـس  ، فَنظَرت ونظَرت  لَو ذَهبت ، فَنظَرت لعلي أَحس أَحداً ، فَذَهبت فصعدت الصفَا: فَقَالَت 

 قَالَت عاً ، ثُمبس ى أَمتَّتداً حتا فَعل : أَحم تظَرفَن ، تبذَه لَو . تبِصو يفَإِذا ه . ثْ إِنْ كان : فَقَالَتأَغ
لى األرض ، فَـانبثَق املـاُء   فقَال بِعقبه هكَذَا ، وغمز بِعقبه ع عندك خير فإِذا جِبرِيلُ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم 

 نفحت يلَ فَجعلَتماعإس أُم تشهفَد  هيثَ بِطُولاحلَد كلها .وذكَر الروايات هذ رواه البخاري.  

: معناه » وأَلَفي « . الرسول: » واجلَرِي « . ولَّى : أَي » قَفي « : قوله . الشجرةُ الْكَبِريةُ : » الدوحةُ « 
  .يشهق : أَي » ينشغُ « : قَولُه . وجد 

الْكَمأَةُ «: مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن سعيد بنِ زيد رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٦٨
  .متفق عليه  »من املن ، وماؤها شفَاٌء للْعنيِ 

  باب االستغفار -٣٧١

  }واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات{ :  ل اللَّه تعاىلقا

  } واستغفر اللَّه إن اللَّه كان غفوراً رحيماً{ :  وقال تعاىل

  } فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواباً{ :  وقال تعاىل
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  } واملستغفرين باألسحار{ إىل قوله عز وجل  }  للذين اتقوا عند رم جنات { :  وقال تعاىل

  } ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه مث يستغفر اللَّه جيد اللَّه غفوراً رحيماً{ :  قال تعاىلو

  } وما كان اللَّه ليعذم وأنت فيهم، وما كان اللَّه معذم وهم يستغفرون{ :  وقال تعاىل

، ومن يغفـر  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه فاستغفروا لذنوم{ :  وقال تعاىل
  } الذنوب إال اللَّه ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

 .واآليات يف الباب كثرية معلومة

إِنه لَيغانُ على قَلْيب ،  «: وعن اَألغَر املُزينِّ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ   ١٨٦٩ 
رفتغإِين َألسو  ةئَةَ مرمِ مم  »اللَّه يف الْيوسلم رواه.  

واللَّه إِني «  :مسعت رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن أَيب هريرة رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٧٠ 
م نيعسب نم مِ أَكْثَرويف الْي هإِلَي وباللَّه وأَت رفغتةً َألسرواه البخاري  »ر.  

والَّذي نفِْسي بِيده لَـو لَـم   « : قَال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٧١ 
  .رواه مسلم  »يغفر هلم تذْنِبوا ، لَذَهب اللَّه تعاىل بِكُم ، وجلاَء بقَومٍ يذْنِبونَ فَيستغفرونَ اللَّه تعاىل فَ

كُنا نعد لرسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يف الس الْواحد : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَال  -١٨٧٢
 ةمائَةَ مر : » يمحالر وابالت تأَن كإِن علي بيل ، وت راغْف ود ، والترمـذي ، وقـال   رواه أبو دا »رب :

  .حديث صحيح 

مـن لَـزِم   « : قالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   : وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَال  -١٨٧٣ 
حي نم قَهزرفَرجاً ، و مكُلِّ ه يقٍ خمْرجاً ، ومنكُلِّ ض نم فَار ، جعل اللَّه لَهغتاالس ِسبتحرواه   »ثُ ال ي

  . أبو داود 
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أَستغفر : من قال « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٨٧٤
رواه أبو داود  »نْ كَانَ قَد فَر من الزحف اللَّه الذي ال إِلَه إِالَّ هو احلي الْقَيوم وأَتوب إِلَيه ، غُفرت ذُنوبه وإِ

  .حديثٌ صحيح على شرط البخارِي ومسلمٍ : والترمذي واحلاكم ، وقال 

سـيد االسـتغفار أَنْ   « : وعن شداد بنِ أَوسٍ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قالَ  -١٨٧٥ 
اللَّهم أَنت ربي ، ال إِلَه إِالَّ أَنت خلَقْتين وأَنا عبدك ، وأَنا على عهدك ووعدك ما اسـتطَعت ،  : ول الْعبد يقُ

فال يغ هيل ، فَإِن ريب فَاغْفوُء بذَنوأَب ، علَي كمتبِنِع أَبوُء لَك ، تعما صن رش نم وذُ بِكأَع توبِ إِالَّ أَنالذُّن ر
الَها من اللَّيلِ من قَالَها من النهارِ موقناً بِها ، فَمـات من يومه قَبل أَنْ يمِسي ، فَهو من أَهلِ اجلنة ، ومن قَ. 

 ةلِ اجلنأَه نو مبِح ، فهصقَبل أَنْ ي اتا فَم نوقو مالبخاري  رواه »وه.  

  .أَقر وأَعترِف : بباٍء مضمومة ثُم واوٍ ومهزة مضمومة ، ومعناه :  »أَبوُء « 

كَانَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذا انصرف من صـالته،   :وعن ثوبانَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٧٦ 
قيـلَ   »اللَّهم أَنت السالم ، ومنك السالم ، تباركْت ياذَا اجلـاللِ واِإلكْـرامِ   «  :استغفَر اللَّه ثَالثاً وقَالَ 

 يألوزاعل  هاتور أَحد و؟ قَال :  وه فَارغتاالس فاللَّه : يقُولُ : كَي رفغتاللَّه ، أَس رفغترواه مسلم . أَس.  

١٨٧٧- ةَ رشائع نوع ا قَالَتهضي اللَّه عن : هتل موقُولَ قَبأَنْ ي ركْثلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ ر
:  » هإِلَي وباللَّه وأَت رفغتأَس ، هدوحبم حانَ اللَّهبعليه  »س متفق.  

 :قالَ اللَّه تعاىل « : ولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ مسعت رس: وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قالَ  -١٨٧٨ 
ـ  وبذُن تبلَغ آدم لَو ني ، يا ابالال أُبو كعلى ما كَانَ من لَك ين غفرتتين ورجوتوعما د كإِن مآد نك يا اب

و لَك تين غَفرتفَرغتماِء ثُم اسانَ السنين عيتلَق ا ، ثُمضِ خطايين بِقُرابٍ اَألرتيأَت لَو كآدم إِن نال أُبايل ، يا اب
  .حديثٌ حسن : رواه الترمذي وقَالَ  »ال تشرِك يب شيئاً ، َألتيتك بِقُرابِها مغفرةً 

قُـراب  «  ظَهر ، و: هو ما عن لَك منها ، أَي: قيل هو السحاب ، و: قيل : بِفَتحِ العينِ  »عنان السماِء « 
  .بِضم القاف ، وروي بِكَسرِها ، والضم أَشهر ، وهو ما يقَارب ملْئَها  »اَألرضِ 
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يا معشر النساِء تصـدقْن،  « : وعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٨٧٩ 
«  :مالَنا أَكْثَر أَهلِ النارِ ؟ قَـالَ  : قالَت امرأَةٌ منهن  »وأَكْثرنَ من االستغفَارِ ، فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ 

نم تا رأَيم رينَ العشكْفُروت ، ننَ اللَّعركْثت  كُننم ي لُبذل ينٍ أَغْلبعقْلٍ ود اتصاقن«  قْصانُ : قَالَتما ن
  .رواه مسلم  »شهادةُ امرأَتينِ بِشهادة رجلٍ ، وتمكُثُ اَأليام ال تصلِّي «  :الْعقْل والدينِ ؟ قال 

  ما أعد اهللا تعاىل للمؤمنني يف اجلنةبيان باب  -٣٧٢

إن املتقني يف جنات وعيون، ادخلوها بسالم آمنني، ونزعنا ما يف صدورهم من غـل،  { :تعاىلقال اللَّه 
  } إخواناً على سرر متقابلني، ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني

يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكـانوا مسـلمني،   { :  وقال تعاىل
نتم وأزواجكم حتربون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها مـا تشـتهيه   ادخلوا اجلنة أ

األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون، وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون، لكم فيها فاكهـة  
   } كثرية منها تأكلون

وإستربق متقابلني، كذلك إن املتقني يف مقام أمني، يف جنات وعيون، يلبسون من سندس { :  وقال تعاىل
وزوجناهم حبور عني، يدعون فيها بكل فاكهة آمنني، ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األويل، ووقـاهم  

  } عذاب اجلحيم، فضالً من ربك؛ ذلك هو الفوز العظيم

إن األبرار لفي نعيم، على األرائك ينظرون، تعرف يف وجوههم نضرة النعيم، يسـقون  { :  وقال تعاىل
من رحيق خمتوم، ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينـاً يشـرب ـا    

  }املقربون

 .واآليات يف الباب كثرية معلومة

ـ  « : قَالَ رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ  -١٨٨٠ يهف ـةلُ اجلنأْكُلُ أَها ي
نَ ويشربونُ ، وال يتغوطُونَ ، وال ميتخطُونَ ، وال يبولُونَ ، ولكن طَعامهم ذلك جشاء كَرشحِ املسك يلهمو

 فَسونَ النملْهالتكْبِري ، كَما يسبِيح ورواه مسلم » الت.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :قَال اللَّـه تعـالَى  « : ولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال رس: وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه قَال  -١٨٨١
: واقْرؤوا إِنْ شئتم أَعددت لعبادي الصاحلني ما الَ عين رأَت ، والَ أُذُنٌ سمعت والَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ ، 

  .متفق عليه ]  ١٧: السجدة [ } عينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَ{ 

أَولُ زمرة يدخلُونَ الْجنةَ على صورة الْقَمـرِ  « : قال رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم : وعنه قَالَ  -١٨٨٢
الَ يبولُـونَ والَ يتغوطُـونَ ، والَ   : شد كَوكَبٍ دري يف السماِء إِضاَءةً ثُم الَّذين يلُونهم علَى أَ. لَيلَةَ الْبدرِ 

أَزواجهـم   عود الطِّيبِ  أمشاطُهم الذَّهب ، ورشحهم املسك ، وجمامرهم اُأللُوةُ . يتفُلُونَ ، والَ ميتخطُون 
  .متفق عليه  »جلٍ واحد ، علَى صورة أَبِيهِم آدم ستونَ ذراعاً يف السماِء الْحور الْعني ، علَى خلْقِ ر

آنيتهم فيها الذَّهب ، ورشحهم املسك ، ولكُلِّ واحد منهم زوجتان يرى مخ : ويف رواية للبخارِي ومسلمٍ 
 نمِ موراِء اللَّح نهما موقس اغُضبوال ت ، مهبين الَفتنِ ، الَ اخسونَ : الْححبسي ، دلٍ واحجر قَلْب مقُلُو

  . »اللَّه بكْرةَ وعشياً 

  لُهد «  :قَولٍ واحلْقِ رجلَى خع« هِما ، وكمبِض مهضالالَّمِ ، وبع كَانحِ اخلَاِء وإِسبِفَت مهضعب ما رواهالَه
 يححص.  

سـأَل موسـى   « : وعن املُغرية بن شعبة رضي اللَّه عنه عن رسولِ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٨٣
أُدخل أَهلُ الْجنة الْجنةَ،  هو رجلٌ جيِيُء بعد ما: صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ربه ، ما أَدنى أَهلِ الْجنة منزلَةً ؟ قَالَ 

 قَالُ لَهة : فَيلِ الْجنخفَيقُولُ . اد :  قَالُ لـههِم ؟ فَيذاتذُوا أَخوأَخ ، مازِلَهمن اسل النزن وقَد فكَي بر أَي :
لَك ذَلـك ومثْلُـه   : رضيت رب ، فَيقُولُ : لُ أَترضي أَنْ يكُونَ لَك مثْلُ ملْك ملك من ملُوك الدنيا ؟ فَيقُو

ةسامفَيقُولُ يف الْخ ، ثْلُهوم ثْلُهوم ثْلُهقُولُ : ومفَي ، رب يترض :  تهـتما اش ولَك ، هثَالرةُ أَموعش ذَا لَكه
كنيع ولَذَّت ، كفْسقُولُ . نقَالَ : فَي ، رب يترض :زِلَةً ؟ قال  ربمن مالَهفَأَع :  ، تأَرد ينك الَّـذأُولَئ

رواه  »غَرست كَرامتهم بِيدي وختمت علَيها ، فَلَم تر عين ، ولَم تسمع أُذُنٌ ، ولَم خيْطُر علَى قَلْبِ بشـرٍ  
  .مسلم 

إِني َألعلَم آخـر  « : رسولُ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَال: وعن ابنِ مسعود رضي اللَّه عنه قال  -١٨٨٤
رجلٌ خيْرج من النارِ حبواً ، فَيقُولُ اللَّه عز وجـلَّ  . أَهل النار خروجاً منها ، وآخر أَهل الْجنة دخوالً الْجنة 
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 لَه :ةَ ، فَيأْتلِ الْجنفَادخ بفَيقُولُ اذْه ، جِعرَألى ، فيا مهأَن هلُ إِلَيخيا ، فيقُولُ : يهألى ، يا مهتوجد يارب
 وجلَّ له اللَّه عز : جِعا مألى ، فَريهأَن هل إِلَييخيها ، فَيةَ ، فيأْتلِ اجلنخفَاد بقُولُ . اذْها  : فيهتوجـد يارب
فإِنَّ لَك مثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالها ، أَو إِنَّ لَـك  . اذْهب فَادخلِ الْجنةَ : ولُ اللَّه عز وجلَّ له مألى ، ، فَيقُ

اللَّه  فَلَقَد رأَيت رسول :قَال  »أَتسخر بِي ، أَو أَتضحك بِي وأَنت امللك : مثْل عشرة أَمثَالِ الدنيا ، فَيقُولُ 
  .متفق عليه  »ذَلك أَدنى أَهلِ الْجنة منزِلَةً «  :صلّى اُهللا علَيه وسلَّم ضحك حتى بدت نواجذُه فَكَانَ يقُولُ 

منِ يف الْجنة لَخيمةً إِنَّ للْمؤ« : وعن أَيب موسى رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٨٥
للْمؤمنِ فيها أَهلُونَ ، يطُوف علَيهِم املُؤمن فَالَ يرى . من لُؤلُؤة واحدة مجوفَة طُولُها يف السماِء ستونَ ميالً 

  . »بعضهم بعضاً

  هعلَي فقيلُ « : متاعٍ  »املرذ ة آالفتس.  

إِنَّ يف الْجنـة  « : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم قَـال    -١٨٨٦
  .متفق عليه  »لَشجرةً يِسري الراكب الْجواد املُضمر السرِيع مائَةَ سنة ما يقْطَعها 

يِسري الراكب يف ظلِّها مائَـةَ  « : أَيضاً من رواية أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قالَ  »يحينِ الصح« وروياه يف 
  . »سنة ما يقْطَعها 

لْغرف من فَوقهِم كَما إنَّ أَهلَ الْجنة لَيتراُءونَ أَهلَ ا« : وعنه عن النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٨٧ 
 مهنيلِ ما بفَاضربِ لترِقِ أَوِ املَغاملش نيف اُألفُقِ م ابِرالْغ يرالد كَبنَ الكَواَءورتا : قَالُوا  »تولَ اللَّـه ،  يسر

 »ذي نفِْسي بِيده رجالٌ أَمنوا بِاللَّه وصدقُوا املُرسلني بلَى والَّ«  :قَالَ  تلْك منازلُ اَألنبِياِء الَ يبلُغها غَيرهم ؟
  .متفق عليه 

لَقَاب قَوسٍ يف الْجنـة  «  :وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٨٨٨ 
سالشم هعلَي طْلُعا تمم ريخ  ربغت أَو«  عليه متفق.  

إِنَّ يف الْجنة سوقاً يأْتونهـا  «  :وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٨٩ 
 عةمكُلَّ ج .دادفَيز ، ابِهِميوث هِموهجمالِ ، فَتحثُو يف والش رِيح بهماالً فتناً وجسونَ إِلَـى  . ونَ حجِعرفَي
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 ملُوهأَه مناً ومجاالً ، فَيقُولُ لَهسوا حادداز وقَد ، يهِملناً ومجاالً ، فَيقُولُونَ : أَهسح متدداز لَقَد اللَّهو : متوأَن
  .سلم رواه م »واللَّه لَقَد ازددتم بعدنا حسناً ومجاالً ،

إِنَّ أَهـلَ الْجنـة   «  :وعن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٩٠
  .متفق عليه  »لَيتراَءونَ الْغرف يف الْجنة كَما تتراَءونَ الْكَوكَب يف السماِء 

شهِدت من النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلَّم جملساً وصف فيه الْجنـةَ حتـى   : لَّه عنه قَال وعنه رضي ال -١٨٩١
 هيثرِ حدقَال يف آخ ى ، ثُمهترٍ «  :انلى قَلْبِ بشطَر عوالَ خ ، تعوال أُذُنٌ مس ، رأَت نا ما الَ عييهف  ثُـم ،

  .} فَالَ تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعنيٍ{  :إِىل قَوله تعالَى  }نوبهم عنِ املضاجِعِ تتجاىف ج{  قَرأَ

  .رواه البخاري 

ا إِذَ«  :وعن أَبِي سعيد وأَيب هريرةَ رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسـلَّم قَـال    -١٨٩٢ 
 ادني مادنةَ ياجلن ةلُ الْجنلَ أَهوا  : دخـقَمسوا ، فَالَ تحصأَنْ ت وا أَبداً وإِنَّ لكُموتما ، فَال تويحأَنْ ت إِنَّ لَكُم

  .رواه مسلم  »بداً أَبداً ، وإِنَّ لَكُم أَنْ تشبوا فَال ْرموا أَبداً وإِنَّ لَكُم أَن تنعموا ، فَال تبؤسوا أَ

إِنَّ أَدنى مقْعد أَحدكُم « : وعن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  -١٨٩٣ 
 أَنْ يقولَ لَه ةالْجن ني : ممني ويتمنتفَي منت . قُولُ لَهفَي :تيمنقُولُ  هلْ ت؟ فَي : فَيقُولُ لَه عمما : ن فَإِنَّ لَك

 معه ثْلَهوم تيمنت«  ملسم واهر.  

إِنَّ اللَّه عـز  « : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَال  -١٨٩٤
ةل الْجنة ، فَيقُولُونَ :  وجلَّ يقُولُ ألهلَ الْجنك فَيقُولُ : يا أَهيف يدي والْخري ، كديا وسعنرب كيـلْ  : لَبه

أَالَ أُعطيكُم : وما لَنا الَ نرضيِ يا ربنا وقَد أَعطَيتنا ما ملْ تعط أَحداً من خلْقك ، فَيقُولُ : رضيتم ؟ فَيقُولُونَ 
؟ فَيقُولُونَ أَفْض ذَلَك ن؟ فيقُولُ : لَ م كذل نِء أَفْضلُ ميش طُ    : وأَيـخـوانِي ، فَـال أَسرض كُملُّ عليأُح

  .متفق عليه » عليكُم بعده أَبداً 

 علَيه وسلَّم فَنظَر إِلَـى  كُنا عند رسولِ اللَّه صلّى اُهللا: وعن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال  -١٨٩٥
  .متفَق علَيه  إِنكُم سترونَ ربكُم عياناً كما ترونَ هذَا الْقَمر ، الَ تضامونَ يف رؤيته«:الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ ، وقَال 
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إِذَا دخل أَهلَ الْجنة اجلنةَ «  : علَيه وسلَّم قَال وعن صهيب رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صلّى اُهللا -١٨٩٦ 
أَلَم تبيض وجوهنا ؟ أَلَم تدخلْنا الْجنةَ وتنجنـا  : ترِيدونَ شيئاً أَزِيدكُم ؟ فَيقُولُونَ : يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى 

 ، جابالْح فارِ ؟ فَيكْشالن نم هِمبظَرِ إِلَى رالن نم إِلَيهِم ئاً أَحبيطُوا شفَما أُع«  ملسم رواه.  

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِم تجري من تحتهِم اَألنهار يف جنـات  { :قَالَ تعالَى
سبحانك اللَّهم ، وتحيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أَن الْحمد للَّـه رب العـاملني   : ها النعيم ، دعواهم في

  ].٩: يونس [  }

حمد وعلَـى آلِ  اللَّهم صلِّ علَى سيدنا م: الْحمد للَّه الَّذي هدانا لَهذَا وما كُنا لنهتدي لَوالَ أَنْ هدانا اللَّه  
 يمراهيم وعلَى آلِ إِبراهلَى إِبع تا صلَّيكَم ،دحموعلَى آلِ . م دمحعلَى م وبارِك   ا باركْـتكَم ، دحمم

يدجم يدمح كإِن ، يمراهوعلَى آل إِب يماهرعلَى إِب.  

غَفَر اللَّه لَه اوِيحيىي النو ؤلِّفُهمائة « :  قَال مستو عنيةَ سبنانَ سشهر رمض شرع ن رابِعياالثْن ميو هنم فَرغْت
  . »بدمشق 
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